
Nr. 5 • Maj 1969 -118. Årgang



Det
inspirerende

budskab

AF HENRY D. TAYLOR, assistent til De Tolvs Råd

At føje sig efter et råd uden at kende grunden til det, omtales ofte som

blind adlyden. Men adlyden er ikke blind, når den er baseret på tro — ubetin-

get tillidsfuld tro.

Fantastiske bedrifter kan henvises til som eksempler udført gennem tro

og lydighed. F.eks. da profeten Nephi i ødemarken blev instrueret af Herren

til at bygge et fartøj, med hvilket det store vand skulle krydses (1 Nephi 17:17).

På trods af deres skepsis og spot blev Nephi gennem adlydelsens ånd

bevæget, og han havde tro og tillid til, at Herren ville åbne en udvej for

ham til at udføre den befaling, han havde modtaget. Ydmygt, dog majestæ-

tisk i sin tro, erklærede han overfor sine brødre: „Dersom Gud havde befalet

mig at gøre alle ting, så kunne jeg gøre det. Om han ville befale mig at sige

til dette vand: Bliv til jord! så ville det blive til jord, og dersom jeg ville sige

dette, ville det ske." (1 Nephi 17:50)

I disse tider gives mange værdifulde programmer til Kirken gennem in-

spiration fra Herren. Disse programmer har Generalautoriteternes godken-

delse, billigelse og velsignelse. Lytter vi til disse Herrens udvalgte tjenere,

som forbereder disse værdifulde mål for os? Adlyder vi de råd, som kommer

gennem dem ved inspiration og åbenbaring fra vores Fader i Himlen? Q
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JOSEPH SMITH
Hans
kilde ti

kundskab

For et hundrede og niogfyrre år siden erklærede

Joseph Smith, blot en dreng mellem 14 og 15 år

gammel, at han som svar på sin inderlige bøn havde

modtaget en åbenbaring fra Gud. Hans erklæring

var enkel, men uomtvistelig, og han blev overrasket,

da nogen tvivlede på dens sandhed. For ham var

hans påstand ikke andet end beretningen om et

simpelt fakta, der for den kristne verden viste sig

at blive et lysende glimt, som påfaldende svækkede
deres religiøse struktur fra øverst til nederst.

Der er to vigtige elementer i hans første bud-

skab: for det første, at Gud er et personligt væsen,

som meddeler sin vilje til menneskene; for det an-

det, at ingen kristen trosretning havde den sande

frelsesplan. I virkeligheden, „trosbekendelserne var

en vederstyggelighed" for Guds åsyn, og deres

lærde underviste „sådanne lærdomme, som er men-

neskebud og har gudfrygtigheds skin, men for-

nægter dens kraft." (Se Joseph Smith 2:19, læs

også 2 Timotius 3)

For påstandes frimodighed, som en ukvalifice-

ret forkastelse af fremherskende ortodoksi, som en

udfordring tii præster, står denne erklæring fra en

lyshåret ung mand med blå øjne uden parallel siden

AF PRÆSIDENT DAVID O. McKAY
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Jesu af Nazareths dage. Selv ikke Luthers udfor-

dring i Worms er undtaget; thi hans inspirerede

anstrengelser var i begyndelsen kun for at rense

kirken for korrupt praksis, medens Joseph Smith

forkastede trosretningerne som værende uden auto-

ritet og mange af deres lærdomme som absolut

falske.

Resultatet af denne erklæring var Joseph Smiths

øjeblikkelige udelukkelse fra den religiøse verden.

På ganske kort tid fandt han sig selv stående alene.

Alene — uden kendskab til kunst og videnskab

og filosofi.

Alene— uden kendskab til kunst og videnskab.

Alene— uden nogen filosof til at instruere sig,

uden præst til at lede sig. I ligefremhed og venlig-

hed var han hastet til dem med sit vidunderlige bud-

skab; i foragt og hån havde de vendt ham ryggen,

medens de sagde: „ . . . der er ikke noget som sy-

ner og åbenbaringer i disse dage, at alt sådant var

ophørt med apostlene, og at slige ting ikke mere

ville ske." (Joseph Smith 2:21)

Derfor blev Joseph Smith i 14 års alderen ladt

alene for at indskibe sig på den religiøse tankes

ocean, thi han havde forkastet ethvert kendt skib,

han kunne have sejlet med, og han havde selv hver-

ken prøvet at bygge et eller set et. Helt sikkert ville

barken, han kunne bygge, blive primitiv, hvis han

var en bedrager.

På den anden side, hvis det han byggede, besad

en fortrinlighed og overlegenhed, der overgik det,

som de lærde professorer og filosoffer havde givet

verden gennem de foregående århundreder, ville

folk blive tvunget til overrasket at sige: „Hvorfra

har denne mand sin klogskab!"

Det ville komme frem, selvom han syntes alene,

han var ligeså alene som Moses på Sinai, som

Jesus på oliebjerget. Som med Mesteren, ligeledes

med profeten, hans instrukser kom ikke gennem

menneskelige kanaler, men direkte fra Gud, kilden

til al intelligens. Han siger: „Jeg er en utilhugget

sten. Hammer- og mejselslag hørtes aldrig på mig,

førend Herren tog mig ved hånden. Jeg ønsker kun

himlens lærdom og visdom." (Profeten Joseph

Smiths Lærdomme, side 369)

Resultatet af denne guddommelige ledelse var

en sikkerhed på, hvad han underviste, og en frygt-

løshed i at kundgøre det. Når Joseph Smith under-

viste i en lærdom, gjorde han det med autoritet. For

ham var spørgsmålet ikke om det harmonerede

med folks tanker eller ej, om det harmonerede med

de ortodokse kirkers lærdomme eller om det var

i direkte modsætning til dem. Hvad der blev givet

til ham, gav han verden, uden hensyn til dens ac-
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cepteren eller ej, om det harmonerede eller dishar-

monerede med kirkernes tro eller med de fremher-

skende standarder blandt menneskene. Det er in-

teressant såvel som lærerigt at vide, hvordan den

avancerede tænkning i dag er i overensstemmelse

med det, han underviste i fuld af autoritet for over

hundrede år siden. Hans livs ledende ånd mani-

festerede sig lige fra begyndelsen og harmonerer

med hans vidunderlige erklæring om, at Gud havde

talt til ham. Med hans egne ord: „Ligemeget hvad

Gud forlanger, er det rigtigt, ligegyldigt hvad det er,

selvom vi ikke kan se grunden til det før lang tid

efter at begivenheden har fundet sted." (Teachings

of the Prophet Joseph Smith, page 256.)

Hans fordring på åbenbaring fra Gud, efterlader

ingen tvivl om hans autoritet til at organisere Kristi

kirke på jorden, og til med autoritet at administrere

dens principper og ordinanser. Derfor blev lige fra

begyndelsen til dette store sidste dages arbejde, den

ubevægelige hjørnesten til Kristi kirke lagt i denne

uddeling. Det er autoritet til at handle i Jesu Kristi

navn i ting, der vedrører Hans kirke.

Harmonien mellem Joseph Smiths undervisning

og Frelseren og Hans tolv apostles undervisning;

fornuften i hans påstand om, at mænd må kaldes af

Gud for at handle i ting, der vedrører Gud; kirkens

fuldstændige organisation: dens ledelse, love og

vidunderlige afpasning efter en menneskelig fami-

lies behov og fremgang — dette og mange andre

faser i dette store sidste dages arbejde, selv kun

delvis forstået, leder tænkende mennesker til at

grunde over historierne om profetens visdom.

Mærkerne af hans indflydelse på religiøse tan-

ker er manifesteret på enhver måde, og enten folk

indrømmer det eller ej, har lyset, der kom fra him-

len for over et århundrede siden, spredt mørket,

som havde fængslet menneskets tanker gennem

generationer.

Når vi ser tilbage på de halvandet hundrede år,

der er gået, og ser drengeprofeten stå alene midt

i en stormfuld religiøs verden, erklærende at Gud

har talt til ham, og at der ikke var en autoriseret

Kristi kirke på jorden; når vi ved, at han for at god-

gøre sit krav, måtte give verden noget bedre end

det, der var lavet af filosoffer gennem generatio-

ner og det bedste af menneskelig visdom; når vi

indser, hvor uegnet han var til at gøre det, hvis han

kun var afhængig af sin egen kundskab og visdom;

så kan vi ikke andet end at konkludere, siden han

har givet verden noget, der i dag i glans og ophø-

jethed overgår alt andet proklameret af menneske-

lig visdom, at han sandelig i virkeligheden var de

sidste dages udvalgte profet. O



mødre
AF ÆLDSTE STERLING W. SILL,

Assistent til De Tolvs Råd

På Moders Dag ærer vi den vigtige person, som
kommer næst efter Gud med hensyn til at gøre godt

imod os i livet. Hun tjente som den støbeform,

hvori vort legeme blev formet; hun former også vort

mentale, åndelige og moralske levned.

Ordet „moder" har også symbolsk og meta-

forisk betydning. Cicero fremhævede engang, at

taknemmelighed var dydens moder. Ægte taknem-

melighed er en slags støbeform, hvori gudfrygtig-

hed, tro og ærgerrighed dannes. Det er gavnligt for

os at forstå, at karaktertræk, idealer og evner også

har mødre, og det er en god idé af og til at gå bag

ved resultatet for at lære den kraft at kende, som
gav det liv.

Det er en interessant kendsgerning, at selv Guds
Søn behøvede en moder. En gang om året fortæller

vi historien om den nat for længe siden i Bethle-

hem, da Jesu mission begyndte. Det nye Testamente

henviser til 89 tilfælde, hvor Jesus citerede fra Det

gamle Testamente; vi kunne måske spekulere på,

hvor mange gange Han citerede sin moder.

Bibelen betragtes sædvanligvis som vor mest

betydningsfulde jordiske ejendom. Den indeholder

de retningslinier, ved hvis hjælp vort liv kan blive

evigt og herligt. Selve bibelen er i høj grad blevet

beriget af disse vidunderlige kvinder, som var mødre

til profeterne og som hjalp med til at forme den kul-

tur hvori vi lever.

Jeg antager, at et godt sted at begynde et stu-

dium af bibelens mødre, er, hvor Gud selv be-
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gyndte. Alt liv begyndte i himmelen. Paulus sagde:

„ ... Da vi var under vore kødelige fædres tugt

havde vi ærefrygt for dem; skal vi så ikke meget

snarere bøje os under åndernes Fader og få livet i

eje?" (Hebr. 12:9)

Det er helt sikkert, at ingen nogensinde har haft

en fader i himmelen eller noget som helst andet

sted uden også at have en moder. Himmelen ville

ikke være himmelen uden kvinder. I sin visdom

skabte Gud et dødeligt legeme til at huse menne-

skets storslåede, udødelige ånd.

Derpå sagde Gud Herren: „Det er ikke godt for

mennesket at være ene." (1. Mos. 2:18) Derfor blev

et legeme beredt til den betydningsfulde kvinde,

som var blevet valgt til hustru for Adam. Det er

interessant, at kvinder blev skabt med mere fysisk

skønhed end mænd. De har også en blidere natur.

De er kærligere og mere åndelige. De blev beredt

til at være mødre til den store skare af ånder, som

venter på at få dødelighedens privilegier. I forud-

tilværelsen var Adam kendt som ærkeengelen Mi-

kael, og Eva har utvivlsomt passet godt til sin frem-

ragende ægtefælle. Det varderes udmærkede egen-

skaber i forudtilværelsen, som gav dem det privi-

legium at blive forfædre til den menneskelige fa-

milie.

Efter at deres øjne var blevet åbnet, forklarede

Herren Adam nødvendigheden af at arbejde og

spise sit brød i sit ansigts sved. Den guddomme-

lige optegnelse fremhæver, „at Eva, hans hustru,

arbejdede sammen med ham." Den hellige skrift

siger, at Helligånden faldt på Adam, og Adam og

Eva fik mange åbenbaringer fra Gud; og Adam
lovpriste Gud og sagde: „ ... på grund af min over-

trædelse er mine øjne blevet åbnet, og i dette liv

skal jeg have glæde, og atter i kødet skal jeg se

Gud." Og skriften siger, at „Eva . . . hørte alt dette

og blev glad og sagde: Var det ikke for vor over-

trædelse, ville vi aldrig have fået afkom og ville

aldrig have kendt godt og ondt, og glæden over

vor forløsning og det evige liv, som Gud giver alle

de lydige..." Og Adam og Eva velsignede Guds

navn, og de kundgjorde alt for deres sønner og

døtre. (Mos. 5:10-12.) De må også have nydt meget

at undervise deres børn. Da Kain blev født, var

Eva lykkelig, og hun sagde: „Jeg har fået en søn

med Herrens hjælp!" (1 Mos. 4:1.)

Senere blev Abel født, og i mere end ni hund-

rede år var det vore første forældres ansvar, effek-

tivt at grundlægge den menneskelige race på jor-

den. De kendte også tragedien ved at se nogle af

deres børn gå den forkerte vej. Hvilket chok må

de ikke have fået, da Kain dræbte sin broder og

bragte en frygtelig forbandelse over sig. Profeten

Daniel fortæller om den tid, da Adam, som han

kalder „den gamle af dage" eller den ældste mand,

vil dømme sit folk. Daniel siger at „tusinder tjente

ham, og titusind titusinder stod ham til rede. (Dan.

7:9-10.) Når den dag oprinder, vil Eva, vor trofaste

moder, ganske bestemt være der ved hans side.

Der er en anden kvinde fra Bibelen, som ligner

Eva på nogle områder. Sarah var Abrahams hustru,

og Herren kaldte hende også for „nationers moder"

og sagde, at mange konger ville være blandt hen-

des efterkommere. Hun og hendes ægtefælle blev

udvalgt til at forlade deres hjemlands syndefulde

samfund og hjælpe Gud med at grundlægge en

stor, ny nation af retfærdige mennesker. Sarah var

meget smuk; hendes personlige kvalifikationer og

enestående karaktertræk lyser stadig klart fra den

hellige skrifts blade. Hun var intelligent, tålmodig

og charmerende. Tilsyneladende var hun lykkelig og

følte sig hjemme i det nomadeliv, som hun og

Abraham levede sammen.

Sarah fødte Isak, sin førstefødte, efter at hun var

halvfems år gammel. Hun hjalp med til at lade den

kærlighed, som hun og Abraham altid havde følt for

Jehova, gå i arv til Isak. Efter hendes død gav Isak

sin moder den største kompliment i de dage ved at

lade hendes telt være ubeboet, indtil Rebekka trådte

ind i det som hans hustru.

En anden af Bibelens enestående kvinder var

Rakel (som betyder rolig og ydmyg). Hun var den

hustru, som Jakob fik efter 14 års strengt arbejde.

Men Rakel var ufrugtbar. Guds første befaling hav-

de været at „mangfoldiggøre og opfylde jorden"

(1. Mos. 1:28) og dette naturlige instinkt var blevet

sikkert plantet i Rakels hjerte. Til sidst på randen af

fortvivlelse udstødte Rakel et smertensskrig: „Skaf

mig børn, ellers dør jeg!" (1. Mos. 30:1). Endelig

fødte Rakel Josef, en søn, som det bestemt var

værd at vente på. Men denne vidunderlige kvindes

liv fik en alt for tidlig afslutning, da hun fødte sin

anden søn, Benjamin.

Rakel må have været smuk, haft et blidt væsen

og en elskelig natur. Og vi føler, at Jakobs kær-

lighed til hende vil leve for evigt. Den stenstøtte,

som stadig afmærker hendes begravelsessted uden

forBethlehem, kalder også en af historiens dejligste

kærlighedsfortællinger frem i vor erindring.

Jokebed var moder til de tre berømte børn, Mo-

ses, Miriam og Aron. Hun var en kvinde med en

meget stor tro og snarrådighed. Da hun stod over-

for en regering, der bød hende at dræbe sin nyfødte

søn Moses, lavede hun en båd af papyrusrør, tæt-

tede den med beg og skjulte den mellem sivene

ved den flod, hvor Faraos datter fandt ham, da hun

kom for at bade. Så løb Miriam, Moses trofast vog-
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tende søster, hen til prinsessen og tilbød sin moder

som amme og lærer for sin senere så berømte søn.

Rut er en anden af Bibelens inspirerende kvin-

der. Hun berømmes først og fremmest for sin loya-

litet imod sin svigermoder No'omi. No'omis ægte-

fælle og to sønner var døde. Da No'omi var alene

tilbage, besluttede hun at vende tilbage til sit gamle

hjem i Bethlehem. Imidlertid ræsonnerede hun, at

det ville være bedre for hendes svigerdøtre at finde

nye ægtefæller og blive blandt deres eget folk i

Moab. Men Rut elskede sin svigermoder og ønske-

de at være sammen med hende. Hun viser på høje-

ste plan den smukke hengivenhed, der sommetider

eksisterer mellem en ældre og en yngre kvinde.

Rut sagde til sin svigermoder: „Nød mig ikke

til at forlade dig og vende tilbage! Nej, hvor du

går hen, der vil jeg gå hen, og hvor du tager bolig,

der vil jeg tage bolig; dit folk skal være mit folk,

og din Gud skal være min Gud; hvor du dør, der

vil jeg dø, og der vil jeg jordes. Herren ramme mig

både med det ene og det andet: kun døden skal

skille os ad!" (Rut 1:16-17.)

Derfor vendte Rut også tilbage til Bethlehem,

hvor hun samlede aks på Boaz's hvedemark. Ved
No'omis kyndige hjælp udvikledes der en fin ro-

mantisk forbindelse mellem Rut og Boaz, som se-

nere blev oldeforældre til kong David.

En anden af Bibelens ædle kvinder var Hannah,

moder til den store hebræiske profet, Samuel. Han-

nah er et eksempel på en helligelse af Gud, som
sjældent, hvis nogensinde før, har eksisteret. Meget

af Hannahs tid blev tilbragt i gråd og bitterhed, fordi

hun ingen børn havde. Hun bad en bøn i templet i

Shiloh, hvori hun højtideligt aflagde det løfte, at

hvis Gud ville skænke hende en søn, ville hun hel-

lige hans liv til guddommelig tjeneste. Gud hørte

Hannahs bøn, og Hannah holdt sit løfte til Gud. Da
hendes lille dreng var tre år gammel, førte den

tapre Hannah ham til templet, og overgav ham lydigt

til Herren. Han begyndte sin præstelige tjeneste un-

der Elis ledelse, og til sidst blev Samuel selv tempel-

præst og Herrens profet. Et af Samuels største privi-

legier var at salve David til konge af Israel.

Så har vi jomfru Maria, Jesu moder.

Det er meget interessant at betragte den usæd-

vanlige unge kvinde, som Maria må have været for

at blive valgt af Gud som moder til denne specielle

søn. Hun var ren af hjerte og havde en vidunder-

lig karakter. Hun gjorde sit liv til en stor forpligtelse

mod Gud og fik den største kaldelse, som nogen

kvinde nogensinde har fået tildelt. Hun blev moder,

da hun var meget ung, efter vore skikke. Men hun

var i besiddelse af den største ydmyghed, græn-

seløs hengivenhed og ubeskrivelig lydighed mod
Guds vilje.

Da hun betroede sin kusine Elisabeth, at hun

skulle være moder til Guds Søn, sagde Maria: „Min

sjæl højlover Herren, og min ånd fryder sig over

Gud, min Frelser, thi han har set i nåde til sin ringe

tjenerinde. Se, herefter skal alle slægter prise mig

salig, thi den Mægtige har gjort store ting imod

mig. Helligt er hans navn!" (Luk. 1:46-49.)

Utvivlsomt fældede Maria mange tårer af glæde

og taknemmelighed, da hun først holdt Kristusbar-

net ved sit bryst i Bethlehem. Hun må have fældet

andre tårer, da hun iagttog Hans blændende udvik-

ling til mand. Men så vendte folkets fjendskab sig

mod Ham, og Maria måtte til sidst vente de lange,

bedrøvede timer ved foden af korset. Men selv ved

Hans død, var hun i høj grad velsignet blandt kvinder.

Vi ser sommetider en positiv ting mere klart ved

at tænke på dens negative sider. For nogle år siden

blev en inspirerende fortælling skrevet af Lillieth

Schell med titlen: „En anden kvinde". Det er en

del af historien om korsfæstelsen. Den skildrer den

smerte og lidelse, som fandt sted på korset. Den
fortæller om tørsten, de brændende læber og ed-

diken. Så kom bitterheden og det sidste råb fulgt

af jordskælvet, mørket og den frygtelige angst. Fra

korset pegede Jesus på sin elskede apostel og

sagde til sin moder: „Kvinde! se, det er din søn,"

Til Johannes sagde Han: „Se, det er din moder."

(Johs. 19:26-27.)

Efter at døden var indtrådt, tog Johannes Maria

og Salome og den anden kvinde til sit eget hjem.

Senere den nat, medens de sad og græd, bankede

det på døren. Johannes åbnede den og se, en frem-

med kvinde stod foran ham.

Han sagde til hende: „Hvem søger du?"

Den anden kvinde svarede: „Moderen til ham,

som blev korsfæstet."

Johannes sagde: „Hun er inde, men jeg kan ikke

tillade, at du forstyrrer hende nu."

Kvinden sagde: „Du må!" og hun skubbede til

Johannes og gik hen til den oplyste døråbning, bag

hvilken den lille gruppe sørgende kvinder sad. Hun
standsede et øjeblik, indtil hendes øjne havde væn-
net sig til lyset. Så, efter at have fundet den kvinde,

hun søgte, gik hun hen til Maria og sagde til hende:

„Jeg har medlidenhed med dig."

Maria svarede: „Jeg takker dig, oh kvinde; hvem

du end er, giver jeg dig min tak."

Den anden kvinde sagde: „Åh, du lykkelige!"

Slået af det besynderlige i disse ord, løftede

Maria, Jesu moder, sine bedrøvede øjne og stirre-

de hurtigt ind i den fremmedes ansigt. Hvad hun
(Forts, på side 157)
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„Jeg har ingen talenter. Jeg kan slet ikke skabe

noget."

Jeg hørte dette udtryk fra en kær venindes læber. Da
jeg så på hendes strålende, smukke ansigt, tænkte jeg:

Hvor tager du dog fejl, min ven; skønhed er en gave i

sig selv, og du har den og så meget mere.

Jeg huskede en gang, da vi havde været sammen, og

tusmørket lagde en blå dis over det urolige hav. Hvide

måger fløj i kredse over de hvirvlende bølger. Alle far-

ver smeltede sammen til blygråt og opalglinsende, og

himlen syntes meget nær. Efter nogle øjeblikkes stilhed

sagde hun åndeløst: „Åh, hvilken fuldendt blåhvid sym-

foni! Blot man kunne give udtryk for det!"

En anden gang stod vi i sne til knæene ved en lille

sø. Solen brød pludselig frem, strålede i al sin glans på

hver plet af den nyfaldne sne. Hele det strålende land-

skab spejlede sig i en vandpyt, der ikke var dybere

end en skål. Hun græd åbenlyst og uden at skamme
sig. Det samme gjorde jeg.

Hvordan kan det være, at vi i vort samfund er tilbøje-

lige til at føle, at for at være skabende må man produ-

cere noget konkret — skrive et digt, komponere en

symfoni, eller male et billede? Hvad med alle de mange
mennesker, som med forståelse og påskønnelse læser de

bøger, som allerede er skrevet, som fortolker den store

kunst og lytter til musikken, ikke blot med øjet og øret,

men også med hjertet? Hvad med dem, der er som min

veninde, og spontant lægger mærke til tingene omkring
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sig og lader følelserne løbe over med sig? Er denne pas-

sive gave ikke lige så vanskelig at holde fast på som de

mere aktive gaver?

Det, at kunne skabe noget, er ikke så meget en evne

som en indstilling. Det er ikke geniets eksklusive ejen-

dom. Hvert eneste menneskeligt væsen er født med et

glimt af det, og det udvikler sig, når sjælen giver gen-

klang på ting, som er større end den selv. Denne ind-

stilling bliver betaget af en rosenrød solnedgang efter

regn. Den viser sig, når man oplever uendeligheden ved

at betragte det store solsystem en stjerneklar nat. Den

blomstrer op med den ærefrygt man føler, når man ser

på et nyfødt barn, som endnu er fugtigt af fødslens van-

de. Det er den sjælens opløftelse som kommer af tak-

nemmelighed og stille samtale med Gud. Denne opmærk-

somhed bliver skabende, når den sættes i gang. De

mennesker, som vi kalder talentfulde, erkender instink-

tivt denne evne til at lægge mærke til tingene. Vi andre

må dyrke den og lære, hvordan vi skal anvende den.

Østens folk gør det til en kunst at være opmærksom

på noget. De stræber efter at udvikle i sig selv og deres

medmennesker, en dyb personlig nydelse ved de glæ-

der og skønheder, der findes. For eksempel er nogle

japanske hjem udstyret med særlige måneskuende vin-

duer. Hvis man tilfældigvis besøger det Fjerne Østen

når det er fuldmåne, kan man måske blive inviteret til

et måneselskab. Når man sammen med de andre ser

månen stå op over tagene og sende sit sølvskær ned



den guddommelige gave
over haven, venter ingen, at man skal tale. Ens værtinde

vil gå ud fra, at hele ens opmærksomhed er nødvendig

for at opsuge og føle nattens mirakel.

Det første snefald i Japan er en anden anledning,

der højtideligholdes. En kvinde havde en lille pavillon,

der var bygget i hendes have for at give hende den

bedste udsigt til snefaldet. Hun og hendes gæster sad

ganske stille, medens de så på trylleriet, når deres ver-

den forvandlede sig. Medens tilskuerne ser med det vi

kalder det passive talent, vil de, som har lært at om-

sætte deres opmærksomhed i handling, finde farver,

staffeli eller pen frem for at nedfælde deres indtryk.

Den gave at kunne lægge mærke til tingene må, lige-

som de mere skabende gaver, dyrkes fra den tidligste

barndom. En nyfødts verden er frisk og ny, fuld af

undere og spænding. Den lille kommer til verden „med

et skær af himlens herlighed." Hvis barndommens unde-

re ikke holdes i live og bestandigt opdages på ny ved

hjælp af en erfaren voksen, kan barnets medfødte op-

fattelsesevne blive sløret og på tragisk måde gå tabt,

før han bliver voksen.

En mindeværdig nat, da jeg var ganske lille, blev

jeg vækket af min søvn og ført udenfor. Klædt i pyja-

mas og spekulerende på hvorfor, så jeg op mod en flam-

mende himmel.

„Aurora borealis," sagde min moder, „Nordlys."

Jeg glemmer aldrig det indtryk, det gjorde på mig.

Den nordlige horisont flammede. Rosenrøde buer og

AF MIRLA GREENWOOD THAYNE

båndlignende stråler af lyserødt og gult kredsede over

himlen, og bevægede sig sommetider som gardiner der

bevæger sig i vinden. Strålende lyn steg og faldt som

tunger af ild. Dette strålende fænomen ses i de nordlige

Forenede Stater kun en gang imellem, og jeg antager, at

mine kloge forældre ræsonnerede, at en afbrudt søvn var

en lille pris at betale for et sådant syn. Siden den min-

deværdige nat fylder enhver strålende solnedgang, hver

lyserød sky, ja, selv et gennemsigtigt lyserødt tørklæde,

mig med hjemve.

Den evne til at lægge mærke til noget, som jeg fik

den nat, delte jeg med det næste slægtled. En dag tog

jeg min egen lille søn ved hånden for at vise ham de

strålende rosenrøde bjerge ved solnedgang. „Gud er den

største af alle kunstnere, ikke sandt, min dreng! Han

har gjort verden så smuk!"

Min søn belønnede mig et par dage senere, da han

ophidset kaldte på mig, medens han legede. „Mor, mor,

vores himmelske Fader har malet bjergene helt lyserøde.

Han må have den største malerpensel i hele verden."

Mit barn var ved at blive opmærksom på tingene.

„Hvorledes kan jeg lære mit barn om naturen?" spurgte

en moder. „Jeg kender så lidt til den selv. Jeg kender

ikke det ene træ fra det andet. Fugle og deres navne

er fremmede for mig. Stjernerne og månen ligger langt

uden for min rækkevidde. Hvorledes kan jeg lære fra

mig, når jeg ikke selv kender det?"

At føle er mere vigtigt end at vide. Sandsynligvis var
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der kun få, om overhovedet nogen, af gæsterne ved

måneselskabet, som forstod videnskaben om solsyste-

met, og dog følte alle ærefrygt og beundring for det

ydre rum. Da jeg som barn så det pragtfulde nordlys og

fik at vide, at det var midnatssolen fra mine forfædres

nordlige hjem, var denne oplysning nok. Jeg følte skabel-

sens under uden at behøve at vide, at fænomenet måske

skyldtes elektriske partikler eller elektroner, som blev

afladet fra solen og genspejledes i deres flugt af jordens

magnetiske felt. Denne viden fik jeg langt senere, i hæ-

lene på den nysgerrighed, som blev vakt i mit sind den

nat da jeg oplevede det. Nu byder min skaberevne mig

at gøre noget ved det.

Den blinde Helen Keller skriver i sin bog „Verden

gennem de tre sanser": „Jeg vil gerne huske forældre

og lærere på deres magt til at opøve børnene fra deres

tidligste barndom i den rigtige brug af deres fem sanser.

Det sikreste håb om kulturel fornyelse er altid barnet.

For at opnå den højeste uddannelse må det bestandig

opmuntres til at udvinde glæde og konstruktiv interesse

gennem synet, hørelsen, følelsen, lugten og smagen.

Som alle former for uddannelse bør barnets sanser vækkes

gennem en teknik, der passer til dets egen personlighed.

... Jeg har lagt mærke til den sunde virkning det har

på et barn, når det retter sine øjne på en behagelig farve

eller en smukt udskåret skal, lytter til musik, som hen-

rykker det, rører ved et ansigt det elsker, eller lugter til

en blomst, som det smiler til. Hvis en moder lægger lige

så megen kunst i at udvikle alle sanserne på en god

måde, som hun lægger arbejde i at bevare dets sundhed,

vil hendes belønning være uvurderlig. Barnets fem san-

ser er de trofaste feer, som, hvis de bliver næret og be-

vogtet, vil give ham deres kostelige tegn på kongelighed,

glansen fra regnbuen, opfyldelsen af dejlige drømme.

Han vil altid blive henrykt og trøstet af himlen, jorden og

havet. Ikke blot vil han nå til en velordnet beherskelse

af sine sanser, men han vil altid have de bedste chancer

for åndelig modenhed. For jeg er overbevist om, at der

er en forbindelse mellem legemets og åndens kræfter, og

når de fem sanser, eller hvor mange af dem der findes,

tjener som indgang til en indre verden, opnår den enkelte

sin største evne til glæde såvel som til selvbeherskelse."

Små, vidunderlige ting sker ofte ubemærket. Har du

nogensinde set på sand gennem en lup? Det bliver til en

klynge rosenrøde og krystalklare juveler. Ethvert barn,

som ikke har set et snefnug gennem et forstørrelses-

glas, er gået glip af en rig, æstetisk oplevelse. En sø-

stjerne, samlet op på strandbredden, fylder mig med

undren. Hvor indviklet er ikke dens blomsterlignende

tegning — en fuldendt gravering, som om den var lavet

af en menneskehånd. Den lillebitte myres alsidige akti-

vitet er et mirakel af skaberevne. Enhver blomst, ethvert

lille blad, eller en hvilken som helst lille skabning, som

ses gennem en lup, afslører uventet skønhed og ind-

viklet beskaffenhed.

Også andre sanser end synet kan frembringe megen

fryd: duften af den fugtige jord efter en pludselig for-

årsbyge, lugten af varmt brød, den krydrede duft som

kommer fra køkkenet ved syltetid, lugten af havet når

tidevandet kommer eller går, den blandede duft fra

en blomsterhave.

At høre kræver lidt mere bevidst udvikling. Prøv at

vække dit barn en forårsmorgen før daggry, før støjen

fra trafikken og larmen fra den meneskelige aktivitet

tager overhånd. Lyt sammen. I vil høre lyde, som I aldrig

har hørt før, måske fuglenes morgenkor — rødkælken,

droslen og sangspurven. Hvis I er heldige, kan I måske

endda høre nattergalen fortsætte sin nattesang i dag-

gryet. En aften, når vinden lige har lagt sig, så forlad

trafikstøjen og find et roligt sted på landet. Lyt. Snart vil

jeres øren opdage fuglenes kalden, når de holder sig

i kontakt med de andre fugle.

Henled bestandig jeres barns opmærksomhed på god

musik. Fyld jert hjem med den. Tag jer tid til at sidde

sammen med barnet for at lytte til den. Stimulér dets

fantasi ved at spørge hvad de forskellige lyde og rytmer

minder om. Børn når ud til musik gennem deres sanser

og følelser. Fastsæt aldrig en grænse for barnet, baseret

på jeres egen antagelse. Giv barnet frit spillerum med

musikken. Hav gode plader parat, og lad ham spille dem,

så snart han er gammel nok til at behandle dem. Dette

sker som regel meget tidligere end man tror. Lad ham

spille hvad han ønsker, når han ønsker det. Når han er

blevet godt kendt med et musikstykke, vil han måske

være interesseret i at kende komponisten og hvad musik-

ken forestiller. Syng med dit barn, selv om du synger

falsk. Syng med giæde og afslappet. Dans med dit barn.

Han bør opmuntres til at fortolke og udtrykke musik gen-

nem legemlig bevægelse.

At lægge mærke til underne omkring os og udforske

dem er mere end behageligt tidsfordriv. Uanset livets

omskiftelser eller ærgrelser fører det at lægge mærke

til tingene til indre fred og tilfredshed. Den, som er

opmærksom, samler reserver af styrke, som vil vare så

længe han lever. Han opsamler sundhed og bestandig

fornyelse, både mentalt og fysisk. Hans tro på Gud ved-

varer, når han betragter den guddommelige skabelses

undere. Det, at han lægger mærke til tingene, vil blive

virkeliggjort ved en gave til at udtrykke sig, som måske

kan hjælpe andre på vejen og bringe velsignelse til

menneskene.

Den gave at kunne lægge mærke til noget er gratis

for os alle, for naturen belønner os altid. Enten vi op-

holder os i byen eller på landet, ejer vi den samme

andel af den blå himmel, og de fleste af os har øjne,

hvormed vi kan se daggryet og tusmørket, solskinnet om
dagen og stjernernes lys om natten. Vinden synger stadig

i skoven, men dens ekko kan høres under tagskægget på

vort hus. I byen eller på landet kan vi føle regnen på

vort ansigt, når vi betragter dens rejse fra skyen til

havet. Fuglene rejser stadig om efteråret og vender igen

tilbage med deres sange og triller, gratis musik for

ethvert lyttende øre. Årstiderne opfylder stadig deres

løfter, og de fleste af os kan synge en vuggevise eller

en lovsang. Vi behøver blot at tage os tid, at åbne vort

hjerte, at blive opmærksomme. O
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Maleriet

af Moses, der ordinerer Aron
AF RICHARD J. MARSHALL

Endnu et maleri i den serie, der viser store øjeblikke

i religiøs historie er fornylig blevet fuldført til udstillin-

ger, kopiering og brug over hele Kirken. Det nye bil-

lede, malet af den amerikanske maler Harry Anderson,

viser tydeligt et af de store øjeblikke i bibelhistorien, og

åbenbarer kunstnerens opfattelse af den hellige handling,

da Moses, efter Guds befaling, lægger hænderne på sin

ældre broder Aron og overdrager ham nøglerne til det

mindre eller levitiske Præstedømme, som herefter skulle

bære Arons navn.

Grundig bibelforskning er nedlagt i maleriet, der fore-

stiller denne begivenhed, der viser de to levit-brødre på

tabernaklets gårdsplads på en solhed dag, typisk for de

dage, der var almindelige på deres fyrre års vandringer

i ørkenen. Gårdspladsen der omgav tabernaklet, som

Moses havde fået befaling om at bygge, var adskilt fra

omverdenen ved „Forhæng ... af tvundet byssus, hund-

rede alen langt på den ene side." (2. Mosebog 27:9)

Stående, skulder ved skulder, i udkanten af forgår-

den, kan man se mandlige medlemmer af Levi stamme,

nogle af dem bærer de traditionelle trompeter af blank-

poleret messing.

Moses havde fået befaling om, at „du skal lade din

broder Aron og hans sønner tillige med ham træde frem

af israelitternes midte og komme hen til dig, for at de

kan gøre præstetjeneste for mig." (2. Mosebog 28:1) To

af Arons fire sønner står ved indgangen til tabernaklet

og ser til, medens Moses er i færd med at velsigne og

overdrage myndighed til deres fader.

Selv om Arons klæder på maleriet synes temmelig

mærkelige og usædvanlige er de samvittighedsfuldt ma-

let efter den nøjagtige beskrivelse, der findes i Anden

Mosebog, for Herren erklærede, at Aron skulle bære

„Hellige klæder til ære og pryd, for at han kan helliges

til at gøre præstetjeneste for mig." (2. Mosebog 28:2-3).

Disse åbenbaringer lægger stor vægt på hvert klæd-

ningsstykke, som omfatter en brystplade af guld med blå

purpur og skarlagen snore og besat med fire rækker

af kostbare sten, hver sten med en indgravering af nav-

net på hver af de tolv stammer. Der var to andre sten,

en på hver skulder af efoden eller den yderste kappe,

som også bar navnet på Israels børn — seks navne på

hver sten. Disse var hæftet til brystpladen med to kæder
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af rent guld. Herren var opsat på, at alle disse ting blev

udført som dygtigt håndværksarbejde og angiver både

længde og bredde af indfatningerne og hvilke sten der

skulle bruges. (2. Mosebog 28:15, 18-19) Desuden var der

i brystpladen, men ikke synlig for tilskueren, den hellige

Urim og Thumin for at minde Aron om, at han skulle

bære Israels dom på sit hjerte.

Andre dele af klæderne — kjortlen, bæltet, hoved-

beklædningen eller huen med dens indskrift „Hellighed

til Herren" (2. Mosebog 28:36) er malet i enkeltheder,

lige fra guldklokkerne og granatæblerne, der kanter den

strålende, flerfarvede klædning.

Beskrivelsen af de fleste af disse hellige klædnings-

stykker er samlet ved forskning på det hebræiske mu-

seum i New York City, hvor jødernes ældgamle traditio-

ner er blevet bevaret.

Sollyset spiller på den blankpolerede kobberkumme,

der står på et fodstykke af messing mellem alteret og

tabernaklets dør. Præsterne, Aron, hans sønner og andre

af Levi stamme, vaskede deres hænder og fødder i

kummen, før de tjente foran alteret eller før de trådte

ind i Helligdommen. Denne ceremoni, der hører til de

jødiske traditioner, er symbolet på den fromhed, der er

nødvendig for at kunne forrette tjeneste for Gud i taber-

naklet.

Da Moses skulle fremstille karret, blev det fremstillet

af kobber og messingspejle, der blev brugt af kvinderne

i Israel og skænket af dem til det hellige kar. Ligesom

156



s

då?

gyr

w*

:

::
:

:

:

: - :

:.; sg*; -,,
:

røWHiWa

WJ

(Forts, fra side 151)

så, fik hende tii at glemme sin egen bitre sorg. „Min

søster", sagde hun, „jeg skulle hellere have med-
lidenhed med dig. Dit tab, din sorg, hvor stor den

må være. Vil du fortælle mig om den? Vil du sige

mig, hvem du er?"

„Mit navn er Judith," svarede kvinden. „Jeg

kommer fra Kerioth i Judæa."

Maria sagde: „Min ven, kan du fortælle mig om
din sorg? Jeg kunne måske hjælpe dig. Jeg vil gerne

tale med dig."

„Min sorg", sagde Judith, „er således, at du
aldrig vil kunne forstå den." Hun tog hånden op til

ansigtet og strøg en lok jerngråt hår til side. Så,

idet hun greb sig til struben som for at afhjælpe

den frygtelige kvælningsfornemmelse, sagde hun
med en gennemtrængende hvisken: „Jeg er moder
til Judas Iskariot."

Jeg slutter med en ærefuld omtale af blot en

anden stor kvinde, og det er vor egen moder. Må
Gud hjælpe os til at være hende værdig. Q

v?«J49r

Arons klæder er karrets udseende taget fra skrifterne

og fra beskrivelsen fra det hebræiske museum. Fod-

stykket indeholdt vand til fodvaskning medens selve kar-

ret blev brugt til hænderne.

Tabernaklet havde to altre: Røgelsesalteret, der stod

på det hellige sted foran forhænget inde i tabernaklet,

og messingalteret til brændoffer, der stod i forgården.

Fremstillet af akacietræ beslået med messing var bron-

cealteret forsynet med ringe og bærestænger, nøjagtigt

som beskrevet i skrifterne. Det er blevet fortalt og gen-

fortalt i jødisk tradition at anbringelse af det udven-

dige alter var meget vigtigt. Det stod på tærsklen til

det hellige tabernakel, og lærte udtrykkeligt, at „Menne-

sket har ingen adgang til Jehova uden gennem ofring."

Disse store metalgenstande — karret og brændofferalte-

ret — såvel som det tunge uhåndterlige tabernakel og

de ydre forhæng, der blev båret gennem ørkenen dag

efter dag, kun for at blive sat op og taget ned igen, er en

magtfuld manifestation af den brændende tro og disciplin

i Israel under Moses myndige ledelse.

Det er et håb, at maleriet vil blive et passende red-

skab til at instruere vore unge, til opbyggelse for dem,

der kender historiens betydning, og være med til at åbne

sind og hjerte på alle tilskuere, der ønsker at vide mere

om Guds Præstedømme og Guds Rige. O
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En moder,

man kan se op til.

AF FLORENCE B. PINNOCK

„Min mor bager de bedste kager i hele verden,"

udbrød en lille dreng. „Min mor kan lave sodavandsis

og slikkepinde, der varer hele dagen," istemte en anden

lille fyr på fire år. Og for ikke at være helt udenfor,

udbrød en tredie lille stemme: „Men min mor kan alting.

Hun kan endog smile, når hun er vred!" Ja, mødre er

ti m høje i deres øjne og i de fleste tilfælde velfortjent.

En moder er: Et godnatkys, en morgen-varme, et

muntert farvel, en regnbue på en kedelig dag, en rysten

på hovedet, et klap på skulderen, et knæ at bede ved

siden af, et ærligt svar, den der kan gennemskue ens

samvittighed, en overfyldt kagedåse, en dør på klem til

en dejlig morgendag og en million andre ting — hun er

ti m høj.

Et barn, der er omkring en meter høj, skal læne sig

tilbage for at se op på sin moders ansigt. En teenager

er sædvanligvis på højde med sin mor, men når den

unge søn når en højde på 1,80 eller mere, skulle han

stadig være i stand til at se op til sin lille „1,70" moder.

Dette kræver en hel del arbejde fra hendes side.

Når en moder for første gang holder sin baby i arme-

ne, begynder hun allerede at fortjene denne kærlighed

og respekt. År efter år må hun fortsætte dag ud og dag

ind med at have omsorg for barnet hele tiden og fuldt

ud, være tjener for og elske sine børn, i hvem hun altid

vil kunne se forventninger. En moder giver aldrig op.

Det hjælper, hvis hun kan lave lækre kager, sodavandsis

og slikkepinde; det hjælper mest af alt og tjener til

børnenes beundring, hvis hun kan smile, selv om tin-

gene ikke går rigtigt, som de skal; hvis hun kan se det

gode og optimistiske i hver dag; hvis hun kan lede uden

at skælde ud, opmuntre uden at gøre det at vinde til det

vigtigste; hvis hun kan give en håndsrækning uden

at ødelægge noget; hvis hun kan møde ethvert problem

uden at klage.

Der er andre hverdagsting, der må gøres, for at en

moder kan være ti m høj. Hjemmet tilhører børnene så-

vel som forældrene. Dørene skal være åbne for bør-

nenes venner, og man skulle gerne kunne høre moderens
stemme sige: „Naturligvis, tag du bare dine venner med
hjem efter dansen. Jeg har vafler og varm chokolade

parat til jer, når I kommer!" Det er let for en moder
at sige til sin søn eller datter: „Tag dine venner med
hjem efter kirken, vi skal have is!"

Dette arbejde, en moder gør hver dag for at fortjene

sine børns kærlighed og respekt, er konstant. Hvis man
gør sig disse gode vaner til en regel vil ethvert barn

synge af glæde hver dag. Naturligvis vil hun altid have

travlt med at lave mad og gøre rent, men den tid, hun

tager sig til at være mor, vil altid give store renter. Bør-

nene må kunne føle styrke i deres moder, idet de må
kunne bruge hende ikke som en væg at støtte sig til,

men som en afstivning i deres egen rygrad.

Af alle de egenskaber en „ti m høj" moder må være
i besiddelse af, står kærlighed øverst på listen. Denne
kærlighed må være blid og omfavnende, men dog stand-

haftig og stærk. En moders kærlighed må omfatte mag-

ten til at irettesætte og oprigtighed og åbenhed. Hendes
kærlighed må kunne læge sår af ensomhed og kunne

opmuntre mandigheden. Den må kunne hjælpe hendes

datter til at blive en dame og hendes søn til at blive en

gentleman. En moders kærlighed er altomfattende.

Vor ældre broder Jesus havde kun tre år til at oplære

12 mænd til at videreføre Hans leveregler. En moder har

19 år og ofte mere til at oplære sine børn. Jesus elskede

sine disciple til at gøre det rigtige; således må en moder
elske sine børn. En moder lytter og taler i kærlighed.

Hvis en kvinde kan gøre alt dette, vil hun virkelig være
ti m høj i sine børns øjne, og også i verdens øjne. O



forskellig fra den tvivlsomme opførsel, de observerede

hos soldaterne, som antageligvis var kristne mennesker.

Koreanske civilister kom hver dag til vores lejr for

at udføre det mindre behagelige arbejde såsom køkken-

arbejde, hvilket vi ikke selv havde stor lyst til. Til gen-

gæld fik de penge for det, og dette arrangement til-

fredsstillede begge parter. Som de således færdedes i

lejren, benyttede de ligesom vi de snavsede stier, som
ledte gennem ukrudt og anden bevoksning. Når sol-

dater og koreanere mødtes på stierne, sprang koreanerne

fra stien ind i buskadset, medens soldaterne gik forbi.

Idet jeg lagde mærke til dette sceneri, slog den tanke

mig, at dette ikke var den måde, tingene burde være på.

Det var deres land, dersom nogen skulle flytte sig fra

stierne, måtte det være os. Derfor gjorde jeg det til en

vane at flytte mig og lade koreanerne gå videre på stien.

De syntes forbløffede, men også tilfredse dermed. Snart

lærte jeg mange af deres navne, og når de passerede

forbi, hilste jeg dem ved navn.

Der gik måneder, og jeg fik lært nogle af de måder,

som soldaterne havde fundet på for at samtale med ko-

reanerne. En temmelig usædvanlig måde var den, hvorpå

man kunne beskrive en tings gode eller dårlige egen-

skaber, nemlig ved at kalde det, som var særdeles godt,

for „førsteklasses", og det, som var særdeles dårligt

„tiendeklasses". Hvis vi for eksempel talte med en ko-

reaner om vores gode jeep, kunne vi sige: „Dette er en

.førsteklasses' ", eller hvis det var et vrag af en jeep,

kunne vi sige: „Dette er en .tiendeklasses' ".

Det var kutyme i lejren, at en soldat, der var korpo-

ral og derover, gik lige hen og satte sig ved et bord,

når han kom ind i messen for at spise, hvor en af de

koreanske arbejdere så ville servere hans måltid for

ham. Alle som havde mindre grader, måtte stå i kø for at

få deres mad.

En dag, da jeg trådte ind i messen, bemærkede jeg,

at køen var temmelig lang, og satte mig derfor ned ved

et bord, hvor fire af. mine venner sad og spiste, medens
jeg ventede på, at køen skulle blive mindre. Som jeg sad

og talte med de andre ved bordet, følte jeg pludselig, at

der stod en ved min albue. Jeg så op, og ved siden af

mig stod en koreansk arbejder med en bakke med
mad. Jeg forstod, at han ville sætte bakken foran mig,

så jeg pegede på striben på min arm og sagde: „Du

skal ikke servere for mig, jeg er bare menig!"

Han så ned på mig med fugtige øjne og sagde hur-

tigt: „Jeg serverer for dig, du en 'førsteklasses' kristen!"

Jeg ved hvorfor den koreanske arbejder bedømte mig

således. Det var på grund af de små ting, jeg havde

gjort. Det er de små ting, der skaber en „førsteklasses"

kristen, og de små ting, som, når de lægges sammen,

udgør denne ene store ting, som vi kalder „livet". O
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SØNDAGSSKOLE

nem

AF REED H. BRADFORD

Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos

Gud og mennesker (Luk. 2:52).

Han modtog ikke først hele fylden, men han gik fra

nåde til nåde, indtil han fik fylden. (L & P 93:13)
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Det er karakteristisk for mange af os at forvente

andre skal opføre sig modent. Når de ikke indfrier vore

forventninger, bliver vi ofte irriterede. Denne irritation

giver sig ofte udslag i ukontrolleret vrede. Nogle for-

ældre, for eksempel, påfører deres børn fysisk og psy-

kisk pine. I mange tilfælde tænker forældre ikke først

på deres børns bedste. De prøver at komme ud af den

utålmodighed og skuffelse de føler ved at være et umo-
dent individ.

Hvis forældre var sig situationen bevidst ville de vide,

at det tager tid at modnes. Et menneske er ikke fysisk

modent før det fyldte 20. til 25. år. Vi kan ikke sige til

et fem års barn: „Værsågod, jeg ønsker, du skal være

fysisk moden," og så lige med ét forandre ham til en

voksen. Det er nøjagtig det samme med andre former for

modenhed: Kundskabsmæssigt, følelsesmæssigt, socialt

og åndeligt. Hver enkelt må gennemgå en udviklings-

proces indenfor hver af disse felter. Lad os se på den

følgende historie som en usædvanlig udvikling.

1. DEN GRIMME ÆLLING
H. C. Andersen skrev historien om anden, der lå

på sine æg. Efter mange dage begyndte æggene at rev-

ne, et efter et — allesammen undtagen et. Dette ene
tog længere tid. Til sidst gik der hul på det store æg
og ællingen væltede ud, men den så „så stor og grim

ud".

„Hvor ser den ælling dog ud. Vi kan næsten ikke

være ham bekendt" — og med det samme var der en

af ænderne, der fløj hen og bed ham i nakken. Stakkels

ælling — han blev sparket, hugget efter og drillet af

både ænderne og hønsene.

Det var hvordan den første dag gik, og siden hen

blev det værre og værre. Den stakkels ælling blev hug-

get af dem alle sammen; selv hans egne søskende be-

handlede ham dårligt og sagde: ,Hvis bare katten ville

tage dig, du fæle spektakel.' Og selv hans moder ønske-

de, han var langt væk. Ænderne bed ham og hønsene

huggede ham og pigen, som skulle give dyrene æde,

sparkede til ham.

Efter dette løb han sin vej og flygtede over hegnet;

han forskrækkede de små fugle i buskene og de fløj

højt op i luften. ,Det er fordi jeg er så grim', tænkte

ællingen og lukkede sine øjne — men løb alligevel af-

sted. Så kom han ud i den store mose, hvor vildænderne

boede. Her lå han hele natten; han var så træt og ked

af det.

Ikke engang vildænderne ville helt acceptere ham.

En hund løb væk fra ham. En skrækslagen høne fortalte

ham, at han bare var dum.



BØRNENES
SIDER.

Overraskelse

til

Moder

Egern
AF DOROTHY MANSUR

Lille Sammy Egern stod nær sit

hjem på den grønne eng. Han så efter

sin mor, som skyndte sig afsted for

at finde noget at spise til aftensma-

den.

Pludselig dirrede Sammys hale af

ophidselse. „Hvor ville det være

sjovt" sagde han til sig selv, „hvis

jeg havde en overraskelse til mor,

når hun kom hjem. Jeg må finde på

noget."

Han løb afsted til skoven. Der

mødte han sin ven Grå Kanin. „Ka-

nin" sagde han, „ved du, hvordan jeg

kan finde en overraskelse til mor?"

Grå Kanin vrikkede med sin hale-

stump. „Sig mig, hvad er en over-

raskelse?" spurgte han. „Er det rødt?

Er det gult? Er det hvidt som sne?

Jeg kan ikke sige dig det, Sammy, jeg
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ved det ikke." Og så hoppede han

afsted.

Før Sammy kunne nå at komme

videre, så han en græshoppe som

hoppede rundt på jorden. Han så og-

så en krage oppe på en gren. Kra-

gen så ud som om den ville flyve ned

og tage græshoppen. Sammy Egern

råbte: „Stands græshoppe, stands

krage, vil I sige mig, hvor jeg kan

finde en overraskelse til min mor?"

Græshoppen og kragen sagde

begge nej.

Og Sammy Egern gik videre. Lidt

senere kom han til en hastigt løbende

bæk. Ved siden af bækken stod hans

gode ven Ricky Vaskebjørn. Han var

ved at vaske en fisk, han havde fan-

get til sin frokost. „Ricky" sagde

Sammy, „ved du hvor jeg kan finde

en overraskelse til mor?"

„Jeg er ikke sikker på, at jeg ved

hvad en overraskelse er", svarede

Ricky. „Er det stort som en elefant?

Lille som et kid? Højt som et bjerg,

eller meget dyb?"

„Hvordan skulle jeg dog vide det",

sagde Sammy Egern, og skyndte sig

videre.

Hele den solskinsdag gik han

længere og længere ind i skoven.

Han spurgte alle han mødte, hvor han

kunne finde en overraskelse til sin

mor, og han blev meget bedrøvet, da

ingen kunne hjælpe ham.

Tilsidst sagde han til sig selv. Jeg

har spurgt en græshoppe og en kra-

ge, jeg har spurgt alle andre, jeg har

mødt og alle sagde nej.

Efterhånden var Sammy blevet

træt, og lagde sig ned under et træ

for at hvile, og snart sov han.

Da han vågnede, så han at so-

len var ved at gå ned bag træerne.

„Nu forsvinder dagslyset", sagde

Sammy til sig selv. „Jeg må hellere

gå hjem."

Han rejste sig og begyndte at gå

mod højre, så gik han mod venstre,

men begge veje var ham ukendt. „Jeg

kan ikke finde vej, jeg er faret vild,"

sagde Sammy til sig selv.

Pludselig så han noget blinkende

mellem træerne. „Ildflue," kaldte han.

„Gode ven, ildflue, kender du vejen

ud til engen?"

„Selvfølgelig" svarede ildfluen

hjælpsomt, „følg mig."

Så fulgte Sammy ildfluen hele ve-

jen ud af skoven til engen. Der for-

lod ildfluen ham, og han skyndte sig

hjem.

Mor Egern ventede på ham. „Nå,

der er du endelig, Sammy", sagde

hun. „Hvor har du været?"

„Jeg har været ude i skoven" -for-

talte Sammy hende, „for at lede efter

en overraskelse til dig, men jeg kun-

ne ikke finde nogen", sagde han trist.

„Men du fandt virkelig en," sagde

mor Egern. „Jeg troede du var ble-

vet borte, og jeg skulle lige til at gå

ud og lede efter dig, men så kom du,

og det er den bedste overraskelse,

jeg kunne få."

Sammy Egern var alt for træt til

ligefrem at hoppe af glæde, men han

var sandelig et lykkeligt lille egern.
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Kong Midas

og guldet
AF NATHANIEL HAWTHORN
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Der var en gang en meget rig

konge ved navn Midas. Han havde

mere guld end nogen anden i verden,

men alligevel var han ikke tilfreds.

Han var kun glad, når han kunne få

mere guld til sin allerede store for-

mue. Han gemte det væk i en stor

hvælving under sit slot, og han brugte

mange timer hver dag til at tælle

det i.

Kong Midas havde en lille datter

som hed Maria. Han elskede hende
meget højt, og sagde: „Hun skal være
den rigeste prinsesse i hele verden."

Men lille Maria brød sig ikke om
guld. Hun elskede sin have, sine

blomster og det gyldne solskin mere
end sin faders rigdomme.

En dag var Kong Midas nede i

hvælvingen. Han havde låst den tun-

ge dør, og åbnet sit pengeskrin med
guldet. Han lagde det op på et bord

og sad og lod det glide gennem sine

hænder og smilte ved lyden af det,

som var det den skønneste musik.

Pludselig faldt der en skygge hen

over stablen af guldet. Da han så op,

opdagede han en fremmed skikkelse

i skinnende hvidt tøj, som smilende

så på ham. Kong Midas stirrede på

ham med stor forundring. Han var sik-

ker på, at han ikke havde glemt at

låse den store dør! Hans skat var

ikke sikker længere! Men den frem-

mede vedblev at smile.

„Du har meget guld, Kong Midas",

sagde han.



„Ja," sagde kongen, „men tænk
på hvor lidt det er i forhold til alt

det guld der findes i verden!"

„Hvad, er du ikke tilfreds?" spurg-

te den fremmede.

„Tilfreds," sagde kongen, „selv-

følgelig er jeg ikke det. Jeg ligger

ofte vågen hele den lange nat for at

finde ud af, hvordan jeg skal få mere
guld. Jeg ville ønske, at alt hvad jeg

rørte ved blev til guld."

"*~~x

„Ville du virkelig ønske det, Kong

Midas?"

„Selvfølgelig ville jeg ønske det,

intet andet kunne gøre mig mere

lykkelig."

„Det ønske skal du få opfyldt. I

morgen tidlig ved de første solstrå-

ler, skal du få ,den gyldne finger'."

Da han således havde talt, for-

svandt han. Kong Midas gned sine

øjne. „Jeg må have drømt det", sagde

han. „Men hvor ville jeg være lyk-

kelig, hvis det var sandt."

Næste morgen vågnede Kong Mi-

das, da det første daggry kom ind i

hans værelse. Han strakte hånden ud

og rørte ved sit sengetøj. Intet skete.
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„Jeg vidste, at det ikke ville være

rigtigt," sukkede han. Lige i det sam-

me kom de første solstråler gennem
vinduet. Sengetøjet, hvorpå Kong.

Midas' hånd lå, blev til det reneste

guld.

„Det er sandt, det er sandt," råbte

han glad.

Han sprang ud af sengen og løb

rundt om sengen og rørte ved alt.

Hans morgenkåbe, slippers og alle

møblerne blev til guld. Han kikkede

ud af vinduet og så Marias have.

„Jeg vil give hende en vidunderlig

overraskelse," sagde han. Han gik ud

i haven og berørte alle Marias blom-

ster, og forvandlede dem derved til

guld. „Hvor vil hun blive lykkelig,"

tænkte han.

Han gik tilbage til sit værelse for

at spise sin morgenmad.

Han tog den bog frem, som han

havde læst i aftenen før, men i sam-

me øjeblik han rørte ved den, blev

den til en klump guld. „Jeg kan ikke

læse den nu," sagde han, „men selv-

følgelig er den meget bedre at have

som guld."

I det samme kom en tjener gen-

nem døren med kongens morgenmad.

„Hvor ser det godt ud," sagde han.

„Jeg vil spise den lækre modne fer-

sken først."

Han tog ferskenen i hånden, men

før han kunne nå at tage en bid, blev

den til en klump guld. Kong Midas

lagde den tilbage på tallerkenen. „Den

er meget smuk, men jeg kan ikke spi-

se den," sagde han. Så tog han et

brød fra tallerkenen, men også det

blev til guld. Han tog et glas vand i

hånden, men også det blev til guld.

„Hvad skal jeg dog gøre," råbte han.

„jeg er sulten og tørstig, men jeg kan

ikke spise og drikke guld."

Samtidig blev døren åbnet og lille

Maria kom ind. Hun græd bittert, og

i hånden havde hun en af sine roser.

„Hvad er der i vejen, lille pige?"

spurgte kongen.

„Åh, far! Se hvad der er sket med
alle mine roser, de er blevet til grim-

me stive ting."

„De er gyldne roser, mit barn, sy-

nes du ikke, de er smukkere end de

var før?"

„Nej," snøftede hun, „de dufter

ikke godt mere, de vil ikke gro mere,

jeg kan bedst lide roser, som er le-

vende."

„Det gør ikke noget," sagde kon-

gen, „spis nu din morgenmad." Men
Maria så, at hendes far ikke rørte sin

egen mad, og at han så meget trist

ud. „Hvad er der i vejen, kære far",

spurgte hun, og hun løb over mod
ham. Hun slog sine arme om ham og

han kyssede hende.

Men pludselig råbte han desperat

og angst. Idet han rørte hende, blev
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hendes yndige lille ansigt lysende

guld. Hendes øjne kunne ikke se, hen-

des læber kunne ikke gengælde kys-

set, og hendes små arme kunne ikke

holde om ham.

Hun var ikke længere en kærlig leen-

de lille pige mere, hun var blevet til

en guldstatue.

Kong Midas bøjede hovedet, og

en heftig gråd gennemrystede ham.

„Er du nu lykkelig, Kong Midas?"

spurgte en stemme. Da han så op,

så han den fremmede nær ved sig.

„Lykkelig! Hvor kan du dog spør-

ge? Jeg er den ulykkeligste mand på

denne jord," sagde kongen.

„Du har fået den gyldne finger,"

sagde den fremmede, „er det ikke

nok?"

Kong Midas hverken så eller sva-

rede.

„Hvad ville du nu foretrække —
mad og et glas koldt vand, eller dis-

se klumper guld?" spurgte den frem-

mede.

Kong Midas kunne ikke svare.

„Hvad ville du helst have, kon-

ge, den lille guldstatue, eller en lille

kærlig pige, som kunne løbe leende

og glad omkring?"

„Giv mig bare min lille Maria til-

bage, og jeg vil gladeligt opgive alt

mit guld," sagde kongen. „Jeg har

mistet alt, jeg havde at leve for."

„Nu er du klogere end før, Kong

Midas," sagde den fremmede. „Gå

til floden bag ved haven og tag no-

get vand og stænk det på alt, som
du gerne vil have tilbage, som det

før var." Og atter forsvandt den frem-

mede.

Kong Midas sprang op og løb

ned til floden. Han sprang i vandet

og tog derefter en kande vand og

skyndte sig tilbage til slottet. Han

sprøjtede noget af det på Maria, og

straks vendte farven tilbage i hendes

kinder, hun åbnede sine blå øjne

igen. „Men far," spurgte hun, „hvad

skete der?"

Med et råb af glæde tog Kong

Midas hende i sine arme igen.

Efter det der var sket, brød Kong

Midas sig aldrig om noget guld, und-

tagen det gyldne solskin og lille Ma-

rias gyldne hår. O
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Endelig bestemte han sig til at gå ud i den store vide

verden helt alene. Her fik han mange oplevelser. Vin-

teren satte ind og det blev koldt. Det var en dyster vin-

ter, men endelig kom foråret.

Da løftede han på en gang sine vinger. „Og før

han ret vidste af det, fandt han sig selv i en stor have".

Oh, her var så dejligt, så forårsfriskt, og lige foran den,

ud af tykningen kom tre dejlige svaner. Ællingen kendte

de prægtige fugle og blev fyldt med en underlig sørg-

modighed. — „Jeg vil flyve hen til dem, de kongelige

fugle, og de vil hugge mig ihjel, fordi jeg, der er så

styg, tør nærme mig dem, men det er det samme. Hellere

dræbes af dem end nappes af ænderne, hugges af høn-

sene eller sparkes af pigen og lide ondt om vinteren.

Han fløj ud for at møde dem, da han så, de kom svøm-

mende hen imod ham. Han var fyldt med angst og bø-

jede sit hoved mod vandet. — Men hvad så han i det

klare vand? Han så under sig sit eget billede, men han

var ikke længere en kluntet, sortgrå fugl, styg og fæl,

han var selv en svane! Han følte sig glad over al den

nød og genvordighed han havde prøvet . . . Det hjalp ham
til at påskønne al den lykke og skønhed, der nu var til

at byde ham velkommen. Og de store svaner svømmede

omkring ham og strøg ham med næbbet.

2. ALMAS ÅNDELIGE MODENHED.
Og Mosiahs sønner taltes mellem de ikke-troende,

og en af Almas sønner regnedes ligeledes blandt dem.

Han hed Alma efter sin fader. Trods det blev han en

meget syndig og ugudelig mand. Han var en mand, der

talte meget og smigrede folket, derfor forledte han mange

af dem til at efterligne sine misgerninger. Og han blev

en stor hindring for Guds kirkes fremgang, idet han stjal

folkets hjerter og forårsagede stor uenighed mellem fol-

ket og gav Guds fjende lejlighed til at udøve sin magt

over dem. (Mosiah 27:8, 9)

Men der skete en forandring i Almas liv. En engel

kom til ham og sagde: „Om du selv vil ødelægges, så

søg da ikke mere at ødelægge Guds kirke!" (Alma 36:9)

Som et resultat af denne oplevelse vandt han en ny

indsigt. Han skrev: Men jeg blev plaget af evig kval, thi

min sjæl var i højeste grad i oprør og plaget af alle

mine synder. Ja, jeg huskede alle mine synder og over-

trædelser, for hvis skyld jeg blev plaget af helvedes

kvaler, ja jeg indså at jeg havde stridt mod min Gud, og

at jeg ikke havde holdt hans hellige bud . . . Oh, tænkte

jeg, gid jeg kunne blive forvist og tilintetgjort, både sjæl

og legeme, så jeg ikke skulle komme til at stå for min

Guds åsyn og blive dømt efter mine gerninger. (Alma

36:12, 13, 15)

Men Alma lavede en personlig forpligtelse med Her-

ren og han forandrede sin opførsel.

Og hvilken glæde og hvilket forunderligt lys så jeg

ikke, ja min sjæl blev fyldt med glæde, lige så stor

som min kval havde været. Og fra den tid til nu har jeg

arbejdet uden ophør for at bringe sjæle til omvendelse,

for at få dem til at tage del i den store glæde, som jeg

følte, så at de også kunne blive født af Gud og blive

fyldt med den Helligånd . . . Min søn, Herren giver mig

overordentlig stor glæde ved frugten af mit arbejde.

(Alma 36:20, 24, 25)

3. BILL SANDS FORANDRING.
„Som søn af en politisk, prominent men alkoholisk

far og en sadistisk, selskabssyg mor, var Bill Sands

barndom meget ulykkelig. Rebelsk og fornægtet i teen-

age alderen vendte han sig til kriminaliteten og endte som
fange i San Quentin fængslet. Her mødte han de to

mænd, som forandrede hans liv, den kendte straffelovs-

reformer, fængselslederen Clinton T. Duffy ... og hans

cellekammerat, Caryl Chessman.

I dag er Sands en velkendt forkæmper for forebyg-

gelse af kriminaliteten og resocialiseringen af „kommen-

de" — eller tidligere straffede. Hans historie er en af de

mest inspirerende i årbøger om personlige historier."

DET STORE BILLEDE.

Vi må huske på „Det store billede" i vort fællesskab

med andre mennesker. Vi må være i stand til at se den

Guddommelige mulighed i deres sjæl. Med tanken på

„Det store billede" kan vor fællesskab med andre men-

nesker blive betydningsfuldt og hjælpsomt. De følgende

ideer må hjælpe os til at skabe et sådant fællesskab:

1. Indlevelse. Dette betyder at se situationen fra det

andet menneskes synsvinkel. Vor yngste søn hedder

Randy. Han er syv år gammel. Jeg siger ofte til mig selv:

„Reed, hvordan så du på verden, da du kun var syv år

gammel?" Dette hjælper mig med at have større for-

ståelse overfor Randy.

2. Undgå den følsomme linie. Når vi kommer til den

„følsomme linie" i et fællesskab, eller sagt med andre

ord, uden grund sårer en andens følelser, så er det svæ-

rere for os at bryde gennem skallen til dette menneske

og hjælpe ham. På den anden side, hvis vi konstant prø-

ver at gøre vort fællesskab med andre stærkere ved at

udtrykke en ægte interesse for dem, så skaber vi et

klima, der er mere produktivt og tillader betydningsfuld

fremgang for både giveren og modtageren.

3. Hav tålmodighed. Dette betyder ikke at man skal

stå ledig og bare se, om der vil ske noget. Vi skulle
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hellere have en skabende tålmodighed hvorved vi kan

hjælpe andre at opbygge meningen af guddommelige

principper: vigtigheden af at have Kristus i vort liv;

magten af at blive „født igen", og glæden af kundskabs-

mæssig, følelsesmæssig, social og åndelig udvikling.

O

^

Fællesrecitation d. 1 juni 1969

De to skriftsteder bør læres udenad i løbet af maj måned af eleverne i kursus 16 og 18. Hver klasse reciterer et

skriftsted ved søndagsskolens forprogram fastesøndag.

Kursus 16:

(I dette skriftsted profeterer Esajas at menneskene vil fortsætte med at tilbede Herren med læberne og ikke med
hjertet indtil den tid kommer, da Herren igen vil sende sandheden og magten til jorden.)

„ . . . se, derfor handler jeg fremdeles sært og sælsomt med dette folk; dets vismænds visdom forgår, de kloges

klogskab glipper." (Esajas 29:14).

Kursus 18:

(I dette skriftsted bliver vi mindet om, at med vor begrænsede kundskab om og forståelse af Guds verden, kan vi

ikke håbe på at se alle Hans planer og formål. Disse må vi altid acceptere med tro.)

„Thi mine tanker er ej eders, og eders veje er ej mine, lyder det fra Herren;

nej, som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end eders og mine tanker højere end eders."

(Esajas 55:8, 9)

Nadververs for maj

Senior Søndagsskolen

„Jeg er vejen og sandheden og

livet; ingen kommer til Faderen uden

ved mig." (Johannes 14:6)

Junior Søndagsskolen

„Gud skabte mennesket i sit bil-

lede." (Første Mosebog 1:27) O

Simplice
Darwin K. Wolford
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Mødre skal også være der
AF FLORENCE B1TTNER

Drenge og mødre passer sammen ligesom brød og

smør — for det meste. En gang imellem er de mere som

olie og vand, men det er, når mor gør ophævelser over

ting som rent undertøj, ører, sokker og tanker. Men
mødre er nu alligevel søde — især ved måltiderne. Der

er ingen drenge, der kender nogen, der kan lave mad

som mor, men det ville være dejligt, hvis hun lagde mere

mærke til far og glemte at se efter, hvad der blev lev-

net på tallerkenen, og hvor mange portioner dessert en

dreng kan spise.

Mødre er selvfølgelig skikket til at tage sig af de

ubetydelige småting i livet, så som hjemmearbejde, „øve

på klaveret" — „du har set fjernsyn nok for i aften"; me-

dens de udsendelser, der er lige så vigtige og afgørende

som fodboldspillet nede om hjørnet, vægtløftning og

basketball-langskud, går usete forbi en.

Mødre og drenge kommer godt ud af det ved for-

ældremøder og spejdermøder, men knap så godt efter

skoletid.

Problemet synes ligesom at blive forplumret af ord,

og mødre har mange flere ord end drenge, og desuden

kan de slutte enhver diskussion med at blive prikken og

true med, at man ingen middagsmad får. Hvad problemet

inderst inde består i, er, at mødre simpelthen ikke fat-

ter, at det er et arbejde at gå i skole hele dagen. Man

skulle tro, at mødre forestillede sig, at børn leger hele

dagen, og når de så kommer hjem, og dagen næsten er

gået, så er det tid at arbejde. Det er hårdt nok i for-

vejen at være dreng, man behøver ikke også at strides

med mor.

Selvfølgelig skal mødre også være der, og hvis dren-

gene kunne få deres vilje, så skulle de være i køkke-

net for at bage kager med chokoladeglasur. Nåh ja, det

skulle være sådan, at mor bagte kager, medens drengen

var i skole, så kagerne stadig var varme, og køkkenet

lugtede dejligt krydret, når drengen vendte hjem fra sko-

le. Netop på det tidspunkt skulle mor inviteres ind hos

naboen, så hun ikke kunne tælle hvor mange kager en
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sulten, hårdtarbejdende dreng kan guffe i sig i løbet af

en, to til tre smut igennem køkkenet, inden hun nåede

hjem.

Det er dejligt at have mor til at sørge for rent tøj,

men det ville være endnu mere dejligt, hvis hun ikke

lavede så meget ståhej over bagateller som græsplettede

knæ, huller i sokkerne og knapper, der er revet af skjor-

ten. Miseren skyldes delvis, at mødre aldrig har været

drenge. På en eller anden måde har piger ikke alt det

vrøvl med at stikke knæene og tæerne ud af tøjet og

med knapper, der falder af — i det mindste ikke så tit.

Derfor får drenge hele tiden den evindelige smøre med
„jeg kan ikke forstå, hvad du gør ved dit tøj."

En dreng regner med, at far tager til orde af og til

for at forklare mor, hvordan en god fodboldkamp får

knæene til at gå ud af bukserne på en eller anden måde.

Drenge gør det jo ikke med vilje, men sådan er bukser

jo nu engang. Det eneste, der kunne hjælpe, var, hvis en

eller anden opfandt noget, der gjorde bukserne i stand

til at klare et par gode kampe på en fodboldbane. En

dreng skulle tro, at far ville forklare, hvordan det er, men
det eneste han nogen sinde siger, er, at man ikke må
svare mor igen.

Mødre er også i vejen lige før middagstid. Da er

det, at drenge bliver så sultne, at maven knurrer noget

så frygteligt, men det eneste mor siger, er at man ikke

må småspise lige før middag, og hun har ikke engang

fået stegepanden frem. Enhver ved, at en dreng kan

spise og blive sulten igen i løbet af den tid, det tager

at lave middagsmad.

Tit og mange gange er mødre søde. De dufter godt—
af parfume og sådan noget, og så er de så dejlig varme,

når man får et knus (altså når ingen ser det). Når en

dreng bliver syg, er det bestemt dejligt at have mor

til at komme ind med noget koldt at drikke og glatte på

dynen og ryste hovedpuden.

Når så fyren begynder at føle sig bedre, begynder

hun igen at komme med alt det der med at knappe

frakken, og passe på at man ikke bliver våd, og alt det

pjat.

Der er nu alligevel noget særligt med mødre. De kom-
mer lige tilpas, når et barn har et problem. Der er ingen,

der kan forstå som mor. For det meste kan hun se det

fra drengenes side og kan være tilbøjelig til at tage

hans parti, også selvom der er et eller andet inden i

hende, der siger at det måske alligevel lidt er hans skyld.

Somme tider hjælper alene det at tale med mor, selvom
han ikke fortæller mor, at det hjalp, men bliver ved
med at klage over, hvor hårdt det er.

Hagen ved det er bare, at mødre somme tider går og

snakker om en drengs problemer, lige nøjagtigt når de

ikke skal, for eksempel dette at gå til læreren og glatte

et eller andet ud. Når lærere og mødre mødes, ved et

barn, hvad der bliver snakket om — nemlig om ham.

Selv om han skriger op og ønsker, at mor ville blive

hjemme og lade ham ordne det, er han alligevel glad

inderst inde, fordi hun er interesseret i ham og hvad han

foretager sig.

Af og til er mødre sjove at tale med, selv når man
ingen problemer har. Især er det sjovt, når hun begynder

at fortælle om dengang hende og far første gang mødte

hinanden, og om dengang man var lille og alt det der.

Sommetider begynder far også at fortælle om krigen, og

så kunne man altså godt sidde oppe hele natten og

lytte. Men stensikkert er det, at når det bliver allermest

spændende, kigger mor på klokken og siger, at hun ikke

vidste det var så sent, og at man skal i skole i morgen.

Der er nu noget særligt over det at komme hjem og

kalde på mor og høre hende svare: „Jeg er her, min

dreng." Så er alt i orden, og man kan roligt gå i gang
med de forskellige gøremål.

Drenge og mødre passer sammen som brød og smør.

De har det begge to bedre, når den anden er i nær-

heden. En dreng ved, at mor kan sammenlignes med
dette at trække vejret — begge dele lige nødvendigt.

Mest behagelig er hun dog, når hun ikke går i vejen.

Ydmyghed

Mennesket er ved sin fødsel blødt og spædt, ved sin død igen fast og stærk. I naturen er

træer og planter under deres første vækst bløde og sprøde, ved deres død igen tørre og hårde.

Således står fasthed og styrke i nær forbindelse med døden, blidhed og spædhed med livet.

Derfor lejrer man aldrig ved den rå volds magt. Den blideste ting i verden styrter imod
den hårdeste og knuser den. Det, som savner fast form, trænger ind, hvor ingen
sprækker findes.

Virk, som om du ikke virkede, arbejd, som om du ikke arbejdede, smag, som om du ikke

smagte. Betragt det lille som stort, det ringe som meget ; hævn uretfærdigheder med gode
gerninger; kom det vanskelige i forkøbet, endnu mens det er let; gør det store, mens det

er ubetydeligt og lidet ; thi alt vanskeligt i verden er i sin begyndelse let, og alt stort er i sin

første begyndelse lidet. Den kloge søger derfor aldrig at give sig skin af at udføre stordåd,

og just af den grund udretter han de største ting,

Lao-Tse (ca. 550 £ Kr.)
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Der er visse gamle sandheder, der vil blive ved med
at være sandheder, så længe verden står, og som ingen

nok så høj udvikling kan ændre. En af dem er denne,

at familien (den organisation, som består af fader, moder

og børn) er fundamentet for alting inden for Kirken; en

anden er, at de synder, der begås mod et rent og sundt

familieliv, er dem, der i den sidste ende vil blive hårdest

dømt blandt de folkeslag, hvor de finder sted. Vi skal

altså virke for alle omkring os, men ganske særligt for

dem, der står os nærmest, som den bedst mulige forbe-

redelse til at udføre vor pligt i Kirken. Men enhver af

jer kan som mødre stræbe — i hvert fald så vidt I har

fået lys og styrke — efter at skabe det ideelle hjem,

hvor der skal herske et fuldkomment sammenhold mellem

forældre og børn, opbygget på fælles interesser, kund-

skab, velvære og sympati.

Langt vigtigere end spørgsmålet om folks stilling og

velstand er spørgsmålet om, hvorledes de lever deres

familieliv. Alt andet har mindre betydning, så længe

som der er virkelige hjem, og så længe som de, der

danner disse hjem, opfylder deres pligter mod hverandre.

Jeg er vis på, mine gode søstre, at der ikke hersker

nogen uenighed iblandt os med hensyn til hjemmets be-

tydning.

Theodore Roosevelt har sammenlignet et hjem uden

børn med „et land uden træer — nøgent og ufrugtbart".

Selv om nogle børn vil fare vild til trods for den bedste

opdragelse, og andre vil følge den rette vej, selv om
deres forhold har været yderst ugunstige, er der ikke

desto mindre umådelig meget, der afhænger af familie-

opdragelsen, og netop gennem denne familieopdragelse

skabes det sammenhold, vi taler om.

HVAD BETYDER DE FOR OS?

Hvis jeg ville stille det spørgsmål her i dag: „Hvad

betyder vore børn for os?", er der ikke skygge af tvivl

om, hvad svaret ville blive. Vore børn, „De yndigste

blomster fra Guds egen have," som en gammel skribent

udtrykker sig. Vor himmelske Faders indstilling over for

dette store forældreprivilegium kommer frem i beretnin-

gen om Abraham, over hvis hoved al verdens rigdom og

æres velsignelse blev udtalt; men triumfen over alle

triumfer, den velsignelse, som var kronen på det hele,

var løftet om en slægt så talrig som sandet ved havets

bred.

Inspirationen fra Evangeliet er den kraft, der driver

os til opnåelse af vore mål i livet, og vi får den rette

forståelse af værdierne, hvis vi lever op til dets lær-

domme. Dette har lært os den rette betydning af spørgs-

målet: „Thi hvad gavner det et menneske at vinde den

hele verden og at bøde med sin sjæl?" (Mark. 8:36)

Hvad gavner det os, om vi vinder den hele verden, men

mister vore børns sjæle? Så I forstår, I mødre, at dette

forældreprivilegium, denne velsignelse, det er at have

børn, medfører livets alvorligste opgave. Vor pligt er

hård, vor opgave spænder vidt, men størst af alt er vor

belønning.

De kommende generationers skæbne er overgivet i

kvindernes varetægt. Den, som kan oplære sine sønner

og døtre, er tredobbelt heldig iblandt dem, og hvis hun

har succes så vidt, har hun opnået den ved at oprette

et godt forhold til sine børn. Det kan ikke gøres på no-

gen anden måde.

HVORDAN ER VERDEN?

Siden verdens begyndelse har der kun været to klas-

ser mennesker: en, som erklærer, at den tid, vi lever i,

er den værste, verden nogen sinde har været vidne til

— og en anden, som påstår, at vor tid er den bedste.

Jeg tror, at vi som et folk tilhører den sidstnævnte —
med en lille smule forbehold. Sikkert er det, at vi er

taknemmelige for de velsignelser, vi har, men vi er ikke

så blinde, så vi ikke kan se, at der er mange virkelig

store farer, vi skal regne med, og de, der berører os

mere end alle andre tilsammen, er dem, der har noget

med vore børn at gøre. Den eneste virkelige beskyttelse

eller det enste tilstrækkelige værn ydes af hjemmet

og dets påvirkning. Men vi kan ikke nægte den kends-

gerning, at nogle af vore unge mennesker, særlig piger,

er kommet ind på den professionelle forbryderbane i så

udstrakt en grad, at det er alarmerende. Der er mindst

én sikker kur: oplæring af pigerne i hjemmet. Pigerne i

vor tid bliver ikke oplært i hjemmet, som de før er ble-

vet det. En pige skal lære at føre hus, de skal lære noget

nyttigt; det mindste, man kan lære dem, er i hvert fald en

god moralstandard, både gennem undervisning og gen-

nem eksemplet. Mange piger i vor tid har overhovedet

ingen forståelse af, hvad moral er.

Vi lever i konservatisme-kontra-jazz-alderen, og der

er alt for mange tilfælde af manglende forståelse eller
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sympati mellem forældre og børn. Mødrene giver for lidt

— pigerne kræver for meget. De begynder at stikke

til hinanden i stedet for roligt og sagligt at drøfte tin-

gene igennem og komme til forståelse. Hvis I, forældre,

ikke har tålmodighed, ikke kan vise overbærenhed, ikke

kan komme til forståelse med disse „jazz-alder-børn", så

vil de rive sig løs og gå derhen, hvor de finder forståel-

se, og det er dette, der er situationens tragedie. Det er kun,

når forældre og børn finder sammen i et fællesskab, der

bygger på forståelse, at de kan være ét i sind og hjerte.

At unge mennesker er utaknemmelige er et alminde-

ligt klagemål i vor tid.

Det er de også — det er fuldstændig rigtigt. Nogle

børn falder det helt naturligt at være taknemmelige og

vise påskønnelse, andre har det lige modsat. Men udvik-

lingen af dette utaknemmeligheds-karaktertræk påviser

en sørgelig mangel på opdragelse med hensyn til tak-

nemmelighed, enten det nu drejer sig om materielle ga-

ver, om tjenester, man har gjort dem eller de mere vær-

difulde ting i verden. Hvis der er noget i hele denne kate-

gori, der kan tilskrives forældrenes forsømmelse, så er

det sandelig denne fejl.

RESPEKT FOR GUDS LOVE
Måske er vor tids børns fejl den, at de mangler ær-

bødighed, de ignorerer enhver autoritet, timelig som
åndelig. Men — er denne synd begrænset til de unge

alene? Er vor tid ikke netop „uærbødighedens tidsal-

der"? Her må vi igen tage vor tilflugt til hjemmet som
den eneste sikre hjælpekilde og sørge for, at det er en

helligdom, hvor Guds love bliver respekteret og over-

holdt.

Jeg har med vilje fremhævet hjemmet som den stør-

ste, mest ufejlbare kilde til alt, hvad der er godt i ver-

den; men det er nu engang det værksted, hvor menne-

skets karakter opbygges, og måden, den dannes på,

afhænger af det eksisterende forhold mellem forældre

og børn. Hjemmet kan ikke være det, det skal være, med
mindre dette forhold er i orden. Det er helt sikkert, at om
forholdet er således, eller det ikke er det, afhænger af

både forældre og børn, men mest af forældrene. Den

mest effektive opdragelse sker, før barnet er gammelt

nok til at påskønne, hvad man gør for det. Lær de små
at gøre det, som er rigtigt. Den store Mesterlærer

sagde: „Mennesket lever ikke af brød alene;" børnene

kan heller ikke leve af blot at få alle deres materielle

behov opfyldt. Det er rigtigt, at dette er meget nødven-

digt, men det er jo kun en lille del af helheden. Forældre

skal først og fremmest prøve at være, eller i det

mindste bestræbe sig for så vidt muligt at være det,

de ønsker, deres børn skal være. Det er umuligt for

jer at være eksempler på det, I ikke er. Den eneste

måde, hvorpå man kan lære børn skønheden og nytten

ved tjeneste, er ved at undervise dem om hvorledes man
bærer sig ad med at tjene andre og så tillade dem at

gøre det.

„Årh, gå dog nu væk og lad mig have fred, jeg har

virkelig ikke tid til at tage mig af det nu," sagde en for-

jaget utålmodig moder til sin lille 3-årige datter, som
gerne ville være med til noget arbejde i huset. Og jeg

vil fortælle jer, hvad en lille dreng sagde til sin moder, da

søster Smith og jeg var til stede ved en stavskonfe-

rence i New York. Søster Smith bad alle de tilstede-

værende om at fortælle deres fædre og mødre, at de

elskede dem, og forældrene bad hun om ikke at skubbe

børnene fra sig, når de kom for at fortælle det. Denne

lille dreng gik hen til sin moder og sagde: „Mama, jeg

elsker dig, og du må ikke skubbe mig væk, det sagde

den rare dame." Hvem har fejlen? Ønsket om at hjælpe

er ethvert normalt barn født med, og det har ingen for-

ældre ret til at klage over. Der vil aldrig være noget,

som kedsommelighed eller „dagliglivets trædemølle", hvis

alle hjælper til med opgaverne; og gennem samarbejdet

under udførelsen af disse pligter skabes det dejligste

sammenhold og kammeratskab, man kan ønske sig.

UDVIKL MEDFØLENDE FORSTÅELSE
Hvis jeg skulle antyde én ting, vi som forældre mest

mangler, skulle det være en medfølende forståelse af

(
vore børn. Lev med børnene; følg deres veje; prøv sam-

men med dem at læse „bøger i de rislende bække, præ-

dikener i sten og noget godt i hver eneste ting". Lær

dem, at ungdommens blomst aldrig ser så yndig ud, som
når den bøjer sig for retfærdighedens sol. Vid besked

om alt, hvad der har børns interesse, mor jer og tuml

jer sammen med dem, altid med Wordsworths smukke

ord i tankerne: „Mere end alle andre gaver, som jorden

kan tilbyde det forfaldende menneske, bringer et barn

håb med sig og tanker, der skuer ind i fremtiden."

Når jeg ser tilbage på vort folks historie, ser jeg en

fortid, der er fuld af herlighed; ser jeg fremad, ser jeg

en fremtid fuld af løfter. Vi har tillid til, at vi ikke skal

vise os utro over for erindringen om de mænd og kvinder

fra vor mægtige fortid. De udførte deres arbejde og

efterlod os den prægtige arv, som vi nu fryder os ved.

Vort højeste mål er, gennem det middel som kærligt

sammenhold er, at opdrage vore børn til at påskønne

deres arv. Jeg er vis på, at hvis vi lærer søstrene i Hjæl-

peforeningen disse ting, vil vi se frugterne af kamme-

ratskabet mellem forældre og børn; og hvilken stor glæde

vil det ikke være for os at lære dem disse ting, som

Herren betragter som så betydningsfulde, fordi Han har

udtalt, at vi som forældre vil blive draget til ansvar, hvis

vi forsømmer at undervise vore børn om Evangeliets

sandheder. Præsident McKay har sagt:

„Jeg kender ikke noget bedre middel til at skabe

harmoni i hjemmet, blandt naboer, i organisationer, til

at skabe fred i vort land og i hele verden, end at enhver

mand og kvinde først fjerner harmoniens og fredens

fjender fra deres egne hjerter — sådanne fjender som

had, egoisme, begærlighed, uvilje og misundelse."

Må Herren velsigne jer, I gode søstre, når I kom-

mer til jeres forskellige stave og warder, og må Hans

Ånd være med jer, lede, vogte og beskytte jer i tjene-

sten for vor Mester; jeg giver jer min velsignelse og jeg

er vis på, at Præsident McKay ønsker, at jeg også skal

give udtryk for hans kærlighed til jer. Jeg nedbeder disse

velsignelser over jer i Jesu Kristi, vor Forløsers navn.

AMEN.
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Modets
stærke kraft

AF JAY M. TODD — redaktionsmedlem

Historien om biskop George Edward Busby fra Palm-

dale Ward (Californien), 1968's modtager af Kirkens

GUF sportskomites eftertragtede Homer Warner Pris, er

en af de mest forbløffende og inspirerende historier om
menneskelig præstation. Få, der kender det særegne ved

George Busby's liv, vil være uenige om dette.

Når det gælder sportslig dygtighed alene, kan ikke

mange prale af at have spillet på hold, der har vundet en

fjerdeplads eller mere i Kirkens softball-turnering ni

gange, tre fjerdepladser, tre tredjepladser, en anden-

plads og to førstepladser, og på hold der har mod-

taget Kirkens „fairplay" pokal tre gange. Ydermere har

biskop Busby vundet anerkendelse på Kirkens udvalgte

softball-hold fire gange, er blevet udnævnt til den mest

værdifulde spiller een gang, har været medlem af Kir-

kens udvalgte basketball hold een gang — alt dette med

en arm, et ben og en skulder tydeligt mærket af polio

fra hans barndom.

Folk, der besøger Busby's hjem og tæller de 67 tro-

fæer, fra softball mesterskaber og turneringer for ud-



valgte hold, og ser dusiner af andre trofæer og ordens-

bånd vundet i rodeoer, baseball, fodbold, basketball og

et halvt dusin andre sportsgrene, opdager hurtigt, at

dette er en sand mesters høst.

Men få kender det ukuelige mod og ubarmhjertige

personlige gåpåmod, der har produceret denne høst af

æresbevisninger. Det var ikke let, og ingen, der er vok-

set op med George Busby i St. David, Arizona, kunne

have forudsagt dette resultat.

Omkring ni måneder efter sin fødsel den 10. oktober

1926 blev han i et telt i St. David ramt af polio eller

børnelammelse, som det var kendt som dengang. Hele

hans venstre side var lammet, og lægerne frygtede, at

hans hjerte snart ville bukke under. Han blev kun givet

nogle få timer at leve i. Med Præstedømmets fuldmagt

velsignede hans fader og bedstefader ham, og miraku-

løst forlod polioen det meste af hans krop, og kun hans

venstre arm, skulder og ben var stadig påvirket. Da han

var tre, var hans ben tilstrækkelig stærkt til at han kun-

ne gå på det.

Efterhånden som hans barndom gik, begyndte hans

ben at vokse til mere normal størrelse, men hans skul-

der og arm reagerede ikke på behandlingen, og han

havde kun begrænset nytte af begge. Derfor lærte han

at gøre ting ved hjælp af én arm, og hans forældre

arbejdede utrætteligt med at forhindre ham i at sige:

„Det kan jeg ikke."

Men George's trængsler var kun ved at begynde. Da

han var. 6 år gammel, faldt han og brækkede sin for-

krøblede arm lige over albuen. Dette var begyndelsen til

en række på 7 armbrud og fire operationer i de næste

seks år, i hvilken tid hans arm aldrig var længe nok

ude af en slynge til at han kunne bruge den. I denne

periode blev han ligeledes ramt af en bil, og hans over-

krop blev så alvorligt beskadiget, at lægerne ikke lev-

nede ham noget håb. Igen brugte hans fader og bedste-

fader deres myndighed, og Præstedømmets kraft velsig-

nede hans alvorligt kvæstede og forrevne legeme. Som
tiden gik syntes operationerne og behandlingerne at

hjælpe til med at genskabe livet og væksten i armens og

skulderens muskler.

Som alle unge ønskede George at spille med andre,

men han blev altid valgt sidst af sine kammerater. Der-

for bestemte han sig til at blive den, der blev valgt først

af sine skolekammerater. Om aftenen kastede han en

bold efter en knast i en hegnspæl, og hans søster ka-

stede den tilbage til ham. Når hun blev træt, tog han

hen i skolegården med en basketball og øvede sig i

timevis. Gennem hans opvækst udviklede han en for-

bavsende hurtighed, og han lærte at vende sig sådan,

At dølge sin synd fører ikke til

held, men bekendes og slippes

den, finder man nåde.

Ordsprogenes Bog

at han faldt på den raske side, uden at skade sin venstre

arm.

Nu begyndte unge George's energi at vise sig: ti

år gammel vandt han en cykel efter at have ramt en

fjerbold gennem 31 minutter i en konkurrence, 12 år gam-

mel vandt han i St. David et kuglespilmesterskab, som

et resultat af sine stærkt trænede fingre.

Da han var 13, var hans arm for stærk til at han kun-

ne blive kaster på drengenes softballhold, så han spil-

lede i seniorrækken. Efter lang tids øvelse udviklede han

en vis evne med en softballhandske på den venstre hånd.

Andre sportsgrene interesserede ham dog også, og for

at udvikle sit venstre ben begyndte han at løbe hver

aften. Da han var i high school, vandt han Arizona high

schools 800 meter mesterskab. Da han var 17, vandt

hans wards basketballhold det regionale mesterskab og

rejste til Kirkens turnering, hvor de endte som nummer

seks. 18 år gamle George scorede 64 points i to kampe

og vandt en plads på Kirkens basketball hold. Det sam-

me år blev han valgt som den bedste spiller i Sydarizo-

nas åbne softballturnering, som hans hold vandt.

Nu begyndte en forbavsende karriere, hvor man så

ham valgt „først" af sine kammerater og til konkurrencer

for udvalgte hold kamp efter kamp, sæson efter sæson.

Hans præmier er for utallige til at nævne, men det er

interessant at tage en enkelt prøve fra hvert årti for

at se, hvilken slags mesterskab han erhvervede: 1944

Kirkens basketballhold; 1954 Kirkens softballhold; 1964

Kirkens softballhold. Ind imellem og efter disse er der en

række af mesterskaber og personlige belønninger, som

ville gøre enhver professionel sportsmand misundelig.

Årene 1953, 1956 og 1966 har en speciel betydning

for George Busby. Det er de år, hvor hans hold vandt

Kirkens „fairplay" belønninger. Det er det eneste hold,

der har vundet denne belønning 3 gange; et af årene —
1953 — vandt holdet også mesterskabet, den eneste

gang, at det samme hold har vundet både mesterskab og

„fairplay" belønningerne i Kirkens softballkonkurrence.

„Sportsmanlike" karakter, og alt, hvad det står for

— ærlighed, ædelmodighed, tanke for andre, sundhed

og et godt humør — har længe været kendetegn for

biskop Busby. Denne rigelige høst af karaktertræk er

høstet gennem konstant og hengiven opmærksomhed

for Kirkens pligter og chancer, ligesom hans sportslige

færdigheder er opnået gennem konstant træning. Hans

kirketjeneste har været rig og fuld af chancer til ud-

vikling: Tilsynsførende for Det aronske Præstedømme

eller lærer for de unge, spejderfører, ward-sportsleder

og træner, melkisedekske kvorum-præsidentskab, stavs-

missionær, genealogisk komitémedlem, stavs GUF-råd-

giver, stavs GUF-forstander, højrådsmedlem, formand for

wardets økonomiske råd og nu biskop.

Sandelig — idrættens og religionens idealer har fun-

det værdigt udtryk gennem George Edward Busby. Han

er en værdig modtager af Homer Warner Prisen, givet

til minde om grundlæggeren af Kirkens basketballpro-

gram, det største i verden, og givet til en, der tjener som

et eksempel på usædvanlig sportslige bedrifter og legem-

liggør den sande sportsånd og åndelighed. O
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UKGUF
Et århundredes

søsterskab

AF FLORENCE S. JACOBSEN,

generalpræsidentinde for UKGUF.

Det var mørkt og koldt klokken 19.00 den november-

aften i 1869, da pigerne hørte deres fader ringe de

sædvanlige otte gange med bønneklokken, signalet til

familiebøn. De lagde hvad de havde i hænderne og

skyndte sig mod forstuen. Der fandt de deres fader,

som allerede sad i sin sædvanlige røde plysstol og ven-

tede på, at familien skulle blive samlet. Han tog et over-

blik over scenen — hans elskede døtre, der pludrede

sammen som åndrige og kappelystne søstre, hans søn-

ner, entusiastiske individer i alle størrelser. Hver eneste

knælede, og deres faders, Guds Profets, stemme hørtes

i ydmyg bøn, idet han takkede for velsignelser og bad

om vejledning. Et forenet amen fyldte rummet, hvorefter

man hørte lyden af nederdele og skørter, bukser og trø-

jer, der blev glattet og rettet, da hver enkelt rejste sig

for at byde deres omsorgsfulde og elskede fader god-

aften.
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Den normale aftenrutine blev brat forstyrret, da Brig-

ham Young højtideligt bad alle om at blive i forstuen,

undtagen sønnerne og de mindre døtre.

„Vær så god at tage plads, mine kære", begyndte

han. „Jeg har noget, som jeg ønsker at sige til jer. Hele

Israel ser på min familie og vogter på det eksempel, som
sættes af mine hustruer og børn. Af denne grund ønsker

jeg at organisere min egen familie først i en forening for

ordensvaners, sparsommelighedens, flidens og næste-

kærlighedens fremme, og frem for alt ønsker jeg, at de

skal indskrænke deres ekstravagance ved påklædning,

mad og selv i tale. Tiden er kommet, da søstrene må
være enige om at opgive dårskaberne ved påklædning

og klæde sig sømmeligt, vise en sagtmodig optræden og

et eksempel for verden, som er værdigt til efterfølgelse.

Vore døtre følger verdens forfængelige og tåbelige mo-

der. Jeg ønsker, at I skal have jeres egne moder...

Jeg har længe haft i sinde at organisere en forening for

Zions unge kvinder, så at de kan hjælpe Kirkens ældre

medlemmer, deres fædre og mødre, med at udbrede, at

lære og praktisere de principper, som jeg så længe har

undervist i. Det er nødvendigt, at Israels unge døtre

får et levende vidnesbyrd om sandheden . . . Jeg ønsker,

at vore piger selv skal vinde kundskab om Evangeliet. I

denne hensigt ønsker jeg at oprette denne organisation

og ønsker, at min familie skal føre an i det store arbej-

de. Vi er i færd med at organisere en indskrænknings-

forening, som jeg ønsker, at I alle skal tage del i . . .

indskrænkning i alt som er dårligt og værdiløst, og frem-

gang i alt, som er godt og smukt."

Således begyndte den organisation, der nu er kendt

som Unge Kvinders Gensidige Uddannelsesforening i

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ... et hundrede

år gammel den 28. november 1969! Et hundrede års

tjeneste. Et hundrede års søsterskab. Det begyndte med

en familie af søstre og er vokset, så det indeslutter

alle Kirkens piger i et stort enestående søsterskab.

Disse søstre blev den aften for et hundrede år

siden bedt om at holde sig afsondrede af verden, at

være eksempler på dannelse, åndelig oplysning, moralsk

renhed og kulturel færdighed.

Seks år senere organiserede Brigham Young en

lignende forening for Kirkens unge mænd. Siden den

tid er hundreder og tusinder af unge mænd og kvinder

blevet åndeligt undervist i at nyde sunde aktiviteter,

forædle deres tanker, udvikle deres dygtighed, opdage

deres talenter, forøge deres venskaber, vedkende sig

deres vidnesbyrd og blive ledere i Kirken og i deres

faglige erhverv.

De første hundrede år har erfaret GUF's nødvendig-

hed og alsidighed i hver enkelt generations liv. Et andet

århundredes begyndelse finder et endnu større behov

for GUF end det tidligere århundrede nogensinde har

haft, nu da ungdommen står ansigt til ansigt med en ver-

den af social, moralsk, kulturel og åndelig fordærv.

Begyndelsen af et nyt århundredes søsterskab.

De unge kvinders GUF's hundredårige fødselsdags

festligholdelse ved junikonferencen 1969.

Mange aktiviteter vil blive afholdt på det tidspunkt,

bl.a. et Hundredårsbal, en dansefestival og andre vigtige

begivenheder. Stavene og missionerne ud over hele ver-

den vil fejre hundredårsfesten med et bal, som afholdes

den 26. november 1969.

De der ønsker at have en erindring om begivenheden,

kan købe souvenirs efter juni-konferencen. Disse består

af en smuk mindeplade, en historisk hundredårs-brochu-

re, en yndig guld og sølvarmbåndscharm eller et hal-

skædevedhæng og et enestående billede på stof. O

Mennesket og verden

„Fra hvilket land er du?" Svar nu ikke: „Jeg er fra Athen eller jeg er fra Korinth," men sig

som Sokrates : „Jeg er fra verden." Thi hvorfor siger du, at du er fra Athen og nøjes ikke med at

nævne blot den lille krog, hvor dit stakkels legeme blev puttet hen, da du blev født? Er det

ikke klart, at når du kalder dig Athenienser eller Korinthier, så er det, fordi du derved knytter

dit navn til et endnu vigtigere sted, som ikke blot rummer din egen lille krog og dit hele hus,

men hele den store plads, hvorfra al din familie er udgået før du selv? Og hvorfor mon
filosoffen, som forstår sig på verdensstyrelsen, og som ved, at af alle familier er der ingen større,

vigtigere eller mere vidtfavnende en den, der omfatter alle fornuftsvæsener og Gud selv,

hvorfor siger han ikke: „Jeg er fra verden? Jeg er som alle andre væsner Guds søn?"

Epiktet (død 138 e. Kr.)
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VEL MØDT I TEMPLET!

„Og videre, sandelig siger jeg dig: Om en mand ægter en kvinde gennem mit ord,

som er min lov, og gennem den nye og evige pagt, og det er beseglet på dem gennem
forjættelsens Helligånd af ham, som er salvet, og som jeg har givet denne magt og dette

Præstedømmes nøgler, og det skal blive sagt til dem: I skal komme frem i den første

opstandelse, og om det bliver efter den første opstandelse, da i den næste opstandel-

se, og I skal arve troner, riger, fyrstendømmer og magter, herredømme, alle højder og
dybder; da skal det skrives i Lammets livets bog, at han ikke skal begå mord, hvorved
uskyldigt blod udgydes, og om I forbliver i min pagt og ikke begår mord, hvorved
uskyldigt blod udgydes, så skal det ske dem i alt, som min tjener har lovet dem, gennem
tid og al evighed, og det skal have bindende kraft, når de er ude af verden, og de skal

gå forbi engle og guder, som er sat der, til deres ophøjelse og herlighed i alle ting, som
det er blevet beseglet på deres hoveder, hvilken herlighed vil være en fylde og en fort-

sættelse af slægten fra evighed til evighed.
Da skal de blive guder, fordi de aldrig har nogen begrænsning; derfor skal de være

til fra evighed til evighed, fordi de fortsætter. Da skal de være over alt, thi alt er dem
underkastet. Da skal de blive guder, fordi de har al magt, og englene er dem under-

danige.

Sandelig, sandelig siger jeg dig: Om du ikke adlyder min lov, KAN DU IKKE OPNÅ
DENNE HERLIGHED."

Kære søskende, med denne vidunderlige velsignelse for øje, lad os da forberede

os igen i år til at mødes i Herrens tempel og sørge for vor egen og vor slægts frelse og
ophøjelse.

Vi beder alle søskende, som endnu ikke har tilmeldt sig til tempelturen, 30. juni —
4. juli, om at sende tilmeldelsesblanketten ind til søster Kaiser senest den 10. maj, i

særdeleshed hvis man ønsker at få lejlighed til at hjælpe til ved tempelarbejdet.

Må Herren velsigne jer i jeres anstrengelser for at tjene Ham i kærlighed og ret-

færdighed, — og på gensyn i Herrens Hus.
Benny Linden,

Missionspræsidentskabet



EN MAND LIGESOM MOSES

Fra Missionens

Præsidentskab
DON L. CHRISTENSEN

Thi se, et stort og vidunderligt værk opstod vir-

kelig gennem himmelsk åbenbaring og ved hjælp af

Det hellige Præstedømme, efter Guds ordens for-

billede.

Da lovene er uigenkaldeligt forordnet i himlen

og styres af Præstedømmet, blev myndigheden god-

kendt af det store råd i himlen og gav Joseph Smith

jun. tilladelse til at modtage det mindre, Det aronske

Præstedømme, i maj 1829.

Herren sagde: „Derfor vil jeg oprejse mit folk

en mand, der skal føre dem, ligesom Moses førte

Israels børn."

Denne forjættelse kunne ikke være blevet til

virkelighed uden gengivelsen af Præstedømmet.
Denne gengivelse begyndte med Moronis besøg,

efterfulgt af Johannes Døberen og derefter Peter,

Jakob og Johannes i juni 1829. Uden disse store

profeters besøg kunne Kirken ikke være blevet or-

ganiseret.

Efter at Joseph Smith var blevet ordineret til

Præstedømmet på rette måde ved håndspålæggelse

var han så parat til at modtage alle Præstedømmets

nøgler, som udgør denne forvaltning i tidernes fylde.

Herren har åbenbaret, at i den nuværende for-

valtning skal alle ting lige fra begyndelsen blive

åbenbaret og nøglerne i hver forvaltning blive gen-

givet. For at opfylde denne forudsigelse kom hver

enkelt af de profeter, som holder nøglerne, fra

Adam til Peter, Jakob og Johannes, til Joseph Smith

og gengav deres nøgler.

Ved oktober-konferencen i 1840 udarbejdede

Profeten Joseph Smith et dokument, som blev læst

op, og hvori følgende findes: „Begyndende med

Adam, som var det første menneske, der i Daniel

omtales som den ,Gamle af Dage', eller med andre

ord, den første og ældste af alle, den store for-

fader, om hvem det et andet sted siges, at han er

Mikael, fordi han var den første og fader til alle,

ikke blot som stamfader, men den første til at holde

åndelige velsignelser, og til hvem der blev kund-

gjort ordinanseplanen til frelse for hans efterkom-

mere lige til enden, og til hvem Kristus først blev

åbenbaret, og gennem hvem Kristus er blevet åben-

baret fra himlen og vil vedblive at blive åbenbaret i

fremtiden, Adam holder nøglerne til tidernes fyldes

forvaltning, det vil sige, at alle tiders forvaltning er

blevet og vil blive åbenbaret gennem ham fra be-

gyndelsen til Kristus, og fra Kristus til slutningen af

de forvaltninger, som skal åbenbares. Efter at have

kundgjort os sin viljes hemmelighed, i overens-

stemmelse med den store glæde som det var Hans

hensigt, så at Han i tidernes fyldes forvaltning kan

samle alle ting til ét i Kristus, både det som er i him-

len, og det som er på jorden, ja, i Ham!"

Retten eller myndigheden til at lede udgør Præ-

stedømmets nøgler. Ordinering til Præstedømmet

giver myndighed til at arbejde og udføre pligter ved

hjælp af dette Præstedømme, men altid under en

anden, som har ledelsens myndighed.

Præsident David O. McKay holder alle ledel-

sens nøgler eller magt for hele Kirken. Hver enkelt

distriktspræsident og grenspræsident holder ledel-

sens nøgler på grund af deres kaldelse og ind-

sættelse ved en, som har fået myndigheden fra

Præsident McKay.
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„Enhver mand, som på rette måde er valgt til

at præsidere i en eller anden egenskab i Kirken,

skal hædres i sit kald. Når en mand bliver ordine-

ret til stillingen som biskop, får han nøglerne til at

præsidere over det ward, hvor han bor, og skal

hædres i sit kald af ethvert medlem i wardet, lige-

gyldigt hvilket embede hver enkelt har. Det samme
gælder stavspræsidenten, præsidenten for et kvo-

rum, eller hvad det ellers kan være. For at vise,

hvad dette betyder, bliver vi belært om, at ingen

fader har ret til, selv om han holder Det melkise-

dekske Præstedømme, at døbe et af sine egne

børn uden først at opnå biskoppens godkendelse.

Når godkendelsen er opnået, bliver faderen be-

myndiget til at udføre ordinansen for barnet. Hvis

nogen fader selv påtager sig at udføre en dåb eller

at ordinere sin søn, uden først at opnå godkendelse

fra den præsiderende embedsmand i wardet eller

staven, hvem det nu kan være, som har myndig-

heden, vil han have overtrådt. Dette gælder en apo-

stel så vel som ældsten i et ward. Selv Kirkens

Præsident ville aldrig tænke på at handle i nogen

af den slags sager uden at anerkende biskoppen i

sit ward eller præsidenten i sin stav og den myn-

dighed som er overdraget biskoppen eller stavs-

præsidenten.

Der har været nogle tilfælde, hvor mænd, som
har Præstedømmet, har overtrådt disse grænser,

men det har skyldtes den kendsgerning, at de havde

en misforståelse med hensyn til den myndighed,

som de embedsmænd som på rette måde er be-

skikket, har. Der må ikke være nogen forvirring i

Kirken, og den rette myndighed skal altid anerken-

des."

Jeg har et fast vidnesbyrd om, at Johannes Dø-

beren virkelig kom den 15. i denne måned for 139

år siden. Jeg beder, at vi alle virkelig vil ihukomme
denne velsignelse med den rette ånd, thi uden at

dette besøg virkelig fandt sted kunne der ikke have

været noget vidunderligt værk, eller en mand lige-

som Moses være oprejst.

Don L. Christensen

missionspræsident

TEMPELREJSERNE
Har De husket at indsende

den i DEN DANSKE
STJERNE indlagte

tilmeldingsblanket til

tempelrejserne? Såfremt De

ikke har fået den, kan en

ny rekvireres hos grens-

præsidenten.

Blanketterne skal indsendes inden

maj 1969
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Ny missionssekretær

Den 12. februar er ældste Jerry Keith

Christensen blevet kaldet som missions-

sekretær (finans-sekretær) i den danske

mission.

Ældste Christensen er født den 15.

maj 1948 i Twin Falls, Idaho, som søn af

Jerry og Dorothy Christensen. Han ankom

til Danmark den 23. maj 1967 og har ar-

bejdet i Skive, Hjørring, København, Es-

bjerg, Randers og Holstebro, indtil han

blev kaldet til sit nuværende kald.

Vi beder Gud velsigne ældste Chri-

stensen i det ansvarsfulde kald, der nu er

pålagt ham!

Nyt fra Amerika

Broder og søster Gary Larsen, tidlige-

re København Nordre Gren, sender fra

deres hjem i Salt Lake City, Utah, de kær-

ligste hilsener til søskende i Danmark
med meddelelse om, at de den 5. januar

har fået en søn, som har fået navnet Ste-

ven Bo Larsen. Stjernen ønsker hjertelig

til lykke!

DØDSFALD:
København Gren:

Den 24. januar døde søster Karen

Marianne Olsen, 74 år gammel, og blev

begravet fra kirken på Priorvej den 1.

februar. Æret være Søster Olsens minde!

MISSIONÆRAFLØSNINGER:
Følgende missionærer er blevet hæder-

lig afløst fra deres arbejde i den danske

mission:

30. januar:

Randeli Ray Michaelson fra Paris, Idaho,

efter sidst at have arbejdet i Kolding.

21. februar:

Jens Ingemann Hansen fra Salt Lake City,

Utah, efter sidst at have arbejdet på

Amager.

17. februar:

Niels Erik Valentiner fra Upland, Califor-

nia, efter sidst at have arbejdet i Søborg.

FØDSELSDAGE:
Vi siger til lykke til følgende søskende:

Gudrun Hermund Rasmussen, Randers,

70 år den 5. juni.

Anna Hansigne Mikkelsen, Nykøbing F.,

80 år den 8. juni.

Inga Emma Carla Raffenberg, København

Gren, 65 år den 9. jufii.

Valborg Amalie Andrea Hintze Lang, Kø-

benhavn Nordre Gren, 70 år den 10. juni.

Kirstine Elisabeth Kristensen, Horsens,

85 år den 12. juni.

Ellen Laursen, Aarhus, 75 år den 14. juni.

Hilma Petersen, Grækenlandsvej 58,

Amager, 70 år den 17. juni.

Margrethe Olsen, Ndr. Fasanvej 150,

København, 70 år den 20. juni.

Anna Dorthea Hansen Papperitz, 80 år

den 22. juni.

Caryll Martin Christensen, Vejle, 70 år

den 24. juni.

Petrine Boline Nielsen, Randers, 80 år

den 27. juni.

Mabel Leis, Karise alle 32, København,

60 år den 27. juni.

Marie Katrine Elisabeth Hansen, Frederi-

cia, 75 år den 28. juni.

Bryllup i Odense:

Den 21. december 1968 viedes broder

Søren Magnus Jepsen Larsen og søster

Anna Birgit Andersen, begge Odense
gren. Stjernen ønsker hjertelig til lykke!

ORDINATIONER:

Vejle: 29. september 1968:

Bent Johannes Sørensen ordineret til

lærer af broder Hans Jørgen Sørensen.

Nordsjællend Gren: 22. oktober 1968:

Peter Hartmann Kiel ordineret til præst

af broder Verner Olsen.

19. januar 1969:

Peter Hartmann Kiel ordineret til ældste

af broder Verner Buur.

København Gren: 22. december 1968:

Peter Jensen-Bech ordineret til lærer af

missionspræsident Don L. Christensen.

Thomas Johannes Thomsen Dige ordine-

ret til lærer af broder Ole Hansen.

26. januar 1969:

Preben Devantier Jensen ordineret til

lærer af broder Jens Kristoffersen.

19. januar 1969:

Anders Peter Jensen ordineret til ældste

af missionspræsident Don L. Christensen.

Esbjerg: 12. januar 1969:

Freddy Meinertz ordineret til ældste af

broder Verner Buur.

Horsens: 12. januar 1969:

Gunnar Georg Nielsen ordineret til

ældste af missionspræsident Don L.

Christensen.

Odense: 26. januar 1969:

Ib Bjarne Hansen ordineret til lærer af

broder Eddie Karnil.

København Nordre Gren: 19. januar 1969:

Paul Jørgen Paulsen ordineret til ældste

af broder Benny Arvid Linden.

2. februar 1969:

Poul Otto Vestergaard ordineret til diakon

af broder Arne Sandahl.

Forstandig søn tager vare pd loven,

men drankers fælle gør sin fader skam.

Ordsprogenes Bog
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Hvorledes Hjælpeforeningen kom til mig
AF REXINE EAGAR

For 3—4 dage siden ringede biskop Thomas hjem til mig

og bad mig om at komme hen på hans kontor. Da jeg sagde

til familien, at jeg lige gik nogle få minutter, og hvor jeg

skulle hen, begyndte min tiårige datter at råbe op: „Ih, den

er vel nok fin, vi har ikke fået vor ny Primarylærerinde

endnu. Jeg vil vædde på, at det bliver dig." Medens jeg

rettede lidt på håret, blev hun ved med sine forklaringer

om glæderne og vanskelighederne ved at undervise netop

hendes klasse. Da jeg kom tilbage og fortalte hende, at

jeg skulle undervise i Hjælpeforeningen, "blev hun helt lang

i ansigtet og sagde: „Det er uretfærdigt, for damerne ved

allerede alting."

Jeg har et vidnesbyrd om storhed og værdien af Hjæl-

peforeningen, men det har jeg ikke altid haft. Lad mig

fortælle Dem, hvorledes jeg fik det.

Jeg blev gift, da jeg var 18 år gammel, og dengang

havde jeg rig mulighed for at komme i Hjælpeforeningen —

jeg kom der bare ikke. Jeg troede ganske vist, at det var

ulejligheden værd at gå derhen, eftersom den jo er en del

af Kirkens organisation, og jeg havde allerede dengang et

vidnesbyrd om Evangeliet; men som 18-årig var jeg bange

for at gå derhen — af to grunde: For det første troede jeg,

at der kun blev holdt møder, hvor man arbejdede med vel-

færdssyning, og jeg vidste, at jeg ikke var ret dygtig til

syning og quiltning. For det andet troede jeg, at det fæl-

lesskab, der var mellem søstrene bestod i, at de talte sam-

men, medens de arbejdede. Som 18-årig mente jeg ikke,

jeg var klog nok og vidste nok om, hvad der foregik i vort

lille samfund, til at jeg kunne deltage i samtalen. Som årene

gik, blev mit ønske om at være med svagere og svagere.

Så lang tid, jeg kan huske, har jeg haft to hovedformål

i livet: 1) at få lykke til at opdrage og undervise en stor

børneflok — og 2) selv at få så megen uddannelse som
muligt.

De første seks år af vort ægteskab blev vi velsignet

med fem børn, og dem var jeg lykkelig for, men så be-

gyndte jeg at føle mig utilstrækkelig og ulykkelig, fordi jeg

ikke gjorde noget for at fortsætte min uddannelse. Jeg

kunne ikke få det arrangeret således, at jeg kunne gå på

aftenkursus, og jeg blev bitter og følte mig som en slave

af husførelsen. I den tid kom mine kredslærerinder hver

måned, og de inviterede mig altid til at komme til møderne.

Inden i mig selv følte jeg, at det var alt, hvad jeg nu trængte

til: at anvende min sparsomme tid på Hjælpeforeningens

møder.

Så en dag kom præsidentinden for at besøge mig og

bede mig om at synge for dem ved et møde. Jeg gik til

Hjælpeforeningen og åbnede døren til muligheder, hvis

eksistens jeg ikke anede noget om. Ved det møde inspi-

rerede klasselederen og lektien mig, og jeg vidste, at her

var min vej til kundskab. Jeg abonnerede på Relief Society

Magazine (Hjælpeforeningens blad, O.A.) og begyndte at

studere lektierne, før jeg gik hen for at høre dem i klassen.

Jeg var grebet af det, jeg lærte. I begyndelsen gik jeg der-

hen af rent egoistiske grunde på grund af det, jeg person-

ligt kunne tilegne mig; men jeg begyndte snart at indse, at

jeg lærte ting, der hjalp mig til at være en bedre hustru og

moder. Jeg lærte, hvorledes jeg kunne hjælpe mine børn

til at nå til modenhed i alle livets faser, ikke blot fysisk. Jeg

opdagede, hvor meget mere, der forventedes af mig som

moder, end jeg før havde forstået. Sommetider blev jeg

grebet angst: Hvad nu, hvis jeg ikke var blevet opmærk-

som på disse ting? Og derfor blev mit ønske om at lære

noget forøget, at lære til gavn for min familie.

For fire år siden blev jeg kaldet til at virke som medlem

af præsidentskabet i wardet. Mit ønske om at tjene andre

uden for familiegruppen udvidede ønsket om kundskab og

bragte mig den glæde, som det giver at tjene.

Jeg har flere gange hørt, at hvis en kvinde trofast vil over-

være sine møder, studere lektierne og sætte kraftigt ind

på at praktisere de lærdomme, de indeholder, vil hun opnå

det samme, som hvis hun får en højere uddannelse. Hun

vil forstå sit kald som kvinde og moder, og hun vil få vis-

dom og kundskab til at gennemføre begge dele med

succes.

Jeg tror, at hver eneste kvinde inden for De Sidste

Dages Hellige bør komme til Hjælpeforeningen; når hun

gør det, vil „den hånd, der rører vuggen", blive styrket,

blive blidere og aldrig vakle. Dette er min oprigtige tro og

mitvidnesbyrd.



„Mor, tak for så meget."

AF RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd

1 hele dette liv findes der ikke noget, som kan lignes ved moderkærlig-

hed: helbredende, vejledende, beroligende, dæmpende, så vidtrækkende

i sin virkning. Og i hele dette liv findes der ikke noget som er mere taknem-

meligt end mødrenes arbejde. Så stort et arbejde er dette, at man vil synes,

at Gud ikke kunne have givet det til nogen anden — et arbejde, som tusind

andre hænder aldrig kunne gøre med så megen betydning: at lære, at

opøve, at nære, at pleje, at give råd og opmuntring; at fastsætte karakterens

forløb, med disciplin, når det behøves, og med klogskab blande fasthed med
kærlighed, så man kan beherske al lærdommen i livets lektier. „Fra den dag

dit barn bliver født," sagde Sokrates, „skal du lære ham at klare sig uden

andre ting." Og sommetider, som det er blevet sagt, „er det at sige ,nej'

blot en måde at sige Jeg elsker dig'." 1 Dette — at elske med kærlighed,

disciplin og klog fasthed — er selve kærnen i mødres mission. „Barndom-

men er som et spejl, der senere i livet genspejler de billeder, der først blev

vist i det. De første ting fortsætter bestandig med barnet . . . Barnet lærer

ved simpel efterligning . . . næsten gennem hudens porer." 2 Og de første år

er de vigtigste. Tidligt ser vi moderens billede genspejlet i barnet. „Lad

(mødrene) holde fast ved den ømhed, som hører. . . til fælles pligter," bad

Anna R. Lindsay, „(og gå ikke glip af) livets guddommelige sødme for at

få karriere. Skal vi kaste hjem, familie .... og huslige pligter over bord,"

spurgte hun, „i stedet for at være de glade, kærlige og uselviske kvinder

vi kunne have været? . . . Lad os (mødre) leve således ... at vi kan være en

inspiration, styrke og velsignelse for dem, hvis liv er afhængigt af vort." 3

Således er mødrenes velsignede arbejde, og ubegrænset tro, mildhed og

kærlighed må være kærnen i det hele — således, at når vi siger „nej", når

vi siger „ja", i de lektier vi lærer, i de lektier vi lever, kan et barn sige: „Jeg

følte mig opløftet og elsket." 4 Og til mødrene: „Hvorledes siger man tak

for så meget?"

1 Ukendt forfatter, tilskrives Art Linkletter.

2 Philips Brooks.

3 Anna R, Lindsay: „What is Worth While?"

4 Theo Cheluiden: „Sunshine Magazine", september 1967.


